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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. A PROJEKT HÁTTERE ÉS INDOKOLTSÁGA 

1.1.1. A szakterület elemzése  

 
Az Európai Unióban napjainkban mintegy 80 millió ember él valamilyen fogyatékossággal. A fogyatékos 
emberek teljes értékű társadalmi-gazdasági részvétele gyakran ütközik akadályokba, jelentős arányukat 
sújtja az átlagosnál nagyobb szegénység.  
 
Az EU népességén belül egyes becslések szerint mintegy 1,2 millió fő, a 65 év alattiak 1%-a, a 65 év 
felettiek 6-7%-a él intézményben. 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 ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye rögzíti a fogyatékossággal élő 
személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez, hogy hol és kivel szeretnének együtt élni, és ne 
legyenek kötelezhetőek bizonyos megszabott körülmények között élni. Az Egyezmény a korábbi 
évtizedekre jellemző atyáskodó szemléletmód helyett az emberi jogi megközelítést állította középpontba. 
Ennek lényege, hogy a fogyatékos emberek nem jótékonykodás alanyai, hanem jogok birtokosai, akiket 
elsősorban nem segélyekkel és kedvezményekkel, hanem az önrendelkezés, az önálló életvitel, valamint a 
munkához és a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésével kell támogatni. 
 
A fogyatékos emberekről alkotott egyéni és társadalmi felfogások meghatározzák a számukra nyújtott 
ellátások, szolgáltatások rendszerét. Az első intézmények a 18. század második felében jelentek meg, 
elsősorban az elesettekről való gondoskodás céljából, illetve az iparosodás nyomán tapasztható gazdasági 
kiszolgáltatottság, a tömeges elszegényedés következményeként jöttek létre.  
 
A 19. században kialakuló intézetek a fogyatékos személyeket elzárták a társadalomtól, ez az elkülönítés 
és társadalmi hasznosság kérdésköre a sterilizációs törekvésekben, valamint az eutanáziaprogramokban 
kicsúcsosodva a korai gondoskodás eszméjét alapjaiban roppantja össze. A II. világháborút követően a 
nagy létszámú intézmények a korábbiakkal azonos struktúrákkal működtek tovább. 
 
A fogyatékos emberek számára szervezett szolgáltatások nagy része a 20. század derekáig az orvosi 
modell alapjain fejlődött, az intézményi ellátás a fogyatékos személyekről való gondoskodás kizárólagosnak 
tekinthető formája az 1970-es évekig Észak-Amerikában és Európában, lakhatásuknak ma is domináns 
színtere Európa számos államában, többek között Spanyolországban, Franciaországban, Ausztriában, 
valamint Kelet-Európa számos országában. 
 
A késő 20. században kezd a fogyatékos emberek megítélése változni, ekkor születik meg a szociális 
(társadalmi) modell, amely a fogyatékosságot a társadalmi részvételt kizáró szociális akadályok 
eredményének tekinti.  
 
A fogyatékosságot döntően egyéni okokkal magyarázó szemléletben alakult ki az intézményesített ellátások 
rendszere, majd a szociális (környezeti, emberi jogi és a Fogyatékosság kialakulása folyamatmodellje 
hatására) szemlélet terjedésével ez a rendszer gyökeres változásnak indult. Ennek jeleként a korábbi nagy 
létszámú intézményi ellátási formákat egyre inkább a kis létszámú, helyi közösségbe integrált lakhatási, 
szolgáltatási formák váltották, váltják fel. A lakhatási forma a fogyatékos emberek életminőségének egyik 
meghatározó tényezője. 
 
 
2011-ben a népszámlálás során 490 578 személy - a teljes népesség 4,9 százaléka - azonosította magát 
fogyatékossággal élőnek. A statisztikák alapján a fogyatékossággal élők 92 százaléka magánháztartásban 
élt, a 8 százaléka pedig bentlakásos intézmény (fogyatékos személyek otthona, idősek otthona) lakója volt.  

A KSH adatok szerint a teljes népességben a bentlakásos intézményekben élők aránya 2 százalék. A 
férfiak és nők aránya megegyezik a fogyatékossággal élők és a teljes népesség körében: mindkét 
csoportban ugyan olyan arányú nőtöbblet mutatkozik (nők: 53%, férfiak: 47%).  
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A leggyakoribb fogyatékossági típus a mozgássérültség, ezzel jellemezhető a fogyatékossággal élők több 
mint a fele. A második népesebb csoportot az időskorban gyakoribb fogyatékosságok: a gyengénlátás, az 
aliglátás és a nagyothallás alkotja. A 2011. évben a mozgássérültek száma 232 206 fő, a nagyothallók 
száma 63 014 fő, az értelmi fogyatékosok száma 42 779 fő, a vakok száma pedig 9 054 fő volt. A 
fogyatékos személyek 81 százalékának egy, 15 százalékának két és 4 százalékának három (vagy több) 
fogyatékossága van.  

A fogyatékossággal élők iskolai végzettsége sokkal alacsonyabb a népesség egészénél. A 
fogyatékossággal élők fele rendelkezik csupán alapfokú iskolai végzettséggel, ötödük érettségizett, és 
közülük kevesen jutnak el felsőoktatásba. Halmozott fogyatékosság esetén nagyobb a valószínűsége 
annak, hogy az érintettek intézményi lakók, és nem családjukkal élnek. Minél több fogyatékossága van 
valakinek, annál kisebb az esélye arra, hogy akár csak az alapfokú végzettséget megszerezze, és a 
magasabb szintű végzettségek megszerzésének esélye is csökken a fogyatékosságok számának 
növekedésével.  

A gazdasági aktivitást tekintve a fogyatékossággal élő foglalkoztatottak száma 2011. évben 65 581 fő, a 
munkanélküli ellátásban részesülők száma pedig 15 967 fő volt. Inaktív kereső 363 424 fő, ebből saját jogú 
nyugdíjasok, járadékosok száma 191 377 fő. Rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékosok száma 115 420 
fő. Eltartottak száma pedig: 22 416 fő volt.  

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a 2 millió 714 ezer családból 253 ezerben él fogyatékossággal élő 
személy. A fogyatékossággal élők és a teljes népesség lakóhelyének település típus szerinti 
megoszlásában kismértékű az eltérés. A település típusa tekintetében az érintett személyek egyharmada 
községben, további egyharmada pedig vidéki városban él, míg a fennmaradó egyharmad lakik 
megyeszékhelyen vagy a fővárosban.  
 
A 19 megyéből 11-ben az országos átlag (3,6%) feletti a fogyatékossággal élők aránya. A projekt 
megvalósulásának közvetlen régiójában, Fejér megyében a KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint 
4,5% a fogyatékossággal élők aránya. 
 
Fejér megyében a KSH 2011. évi népszámlálási adatai szerint a fogyatékossággal élők száma 19 187 fő 
volt, melyből 9126 fő mozgássérült, 2 070 fő értelmi fogyatékossággal élő személy, mentálisan, pszichésen 
sérült 1 620 fő volt. Egy- vagy többféle fogyatékosságról a lakosság 4,2 százaléka adott számot a 
megyében. A fogyatékossággal élők között 1 021 fő volt a 14 év alatti.  A fogyatékossággal élők több, mint 
70 %-a ötven év feletti.  
 
A megyében a fogyatékossággal élő népességen belül tehát legnagyobb számban a mozgássérültek, vagy 
valamilyen testi fogyatékossággal élők vannak, ezt követi a látásszervi, a hallásszervi és az értelmi 
fogyatékosság (9-10 százalék körül). A 2011-es népszámlálás adatai szerint a fogyatékos emberek 21 
százaléka az általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik, 38 százalékuk 
befejezte az általános iskolát, 16 százalékuk középfokú szakmai oklevelet szerzett, 18 százalékuk 
leérettségizett és 7 százalékuk felsőfokú végzettséget mondhat magáénak.   
 
Fejér megyében a fogyatékossággal élők 4,2 %-a él intézményekben. 
 
A szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, valamint a fogyatékos személyek ellátását végző intézmények 
mérete Magyarországon jelenleg a kisebb (10-20 fős) ellátásoktól, a több száz embernek lakóhelyet adó 
intézményekig terjed. Magyarországon 14 751 férőhellyel működnek 12 fő feletti intézményi ellátások 
(ápoló-gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, átmeneti intézmény). Lakóotthon (1-12 fő) 1 679 
férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg támogatott lakhatás (1- 6 és 1-12 fő) 201 férőhelyen. A 2014 végi 
adathoz képest 2015 végén 660 kiváltott férőhelyről beszélhettünk.  
 
Jelen projekt keretében a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Hangyasori Otthon 
(2463 Tordas, Hangyasor 255/4. hrsz.) 60 férőhelyének kiváltását tervezzük. 
 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Intézményi férőhely kiváltás 
Hangyasori Otthon kiváltása Tordason 

 

5 
 

A projekt megvalósulása nélkül fennállna a veszélye a tárgyi, infrastrukturális környezet romlásának, a 
fenntartási, üzemeltetési költségek folyamatos emelkedésének, nehézségekbe ütközne a korszerű szakmai 
protokollok alkalmazása.  
 

A jelenlegi körülmények tartós fennmaradása esetén nagyon nehéz lenne az egyéni szükségletekre 
adekvát és differenciált választ adó magas szintű szakmai munka folytatása, jelentős kockázatot jelentene 
az ellátás során a túlgondozás, valamint továbbra is fennmaradna a túlzott mértékű hospitalizáció veszélye.  

1.1.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása  

 
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 közösségi lakhatásba való költözés az életminőség tekintetében pozitív változásokat hoz:  
 

- az önellátási képesség javul,  
- nagyobb szabadság, önállóság érzékelhető a fogyatékos személyek esetében, illetve  
- a társadalmi integráltság erősödik. 

 
Az ún. intézménytelenítésnek nevezett folyamat eredményeként a nagy létszámú bentlakásos 
intézményeket fokozatosan kis létszámú szolgáltatásokkal váltják fel. 
 
Az intézménytelenítés, az intézményi ellátások kiváltása nem egyenlő a bentlakásos formák eltűnésével, 
hanem a folyamat során azok kisebb méretűvé válnak és a közösségbe integrálódnak, összességében új 
földrajzi és szakmai keretek között humanizálódnak.  
A kiváltás nem az állam (vagy egyéb potenciális szolgáltatók) kivonulását jelenti az ellátásból. A megszűnő 
intézményi kapacitások helyén az érintettek számára szükséges egészségügyi, szociális és egyéb 
szolgáltatásokat a közösség keretei között szervezik meg, rugalmas, változatos formákban, változatos 
helyszíneken.  
 

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

Magyarországnak majdnem a közepén, 4.373 négyzetkilométer kiterjedésű területen fekszik Fejér megye. 
Legnagyobb része a Mezőföld területére esik. Északi részén a Dunántúli-középhegység egyes részei 
(Bakony és Budai-hegység), a Vértes fő vonulatának nagyobb hányada, valamint a Velencei-hegység 
húzódik.  
 
Földrajzi helyzete következtében a fővárosba, a Dunántúlra, illetve az országhatáraink felé futó fontosabb 
vasúti és közúti vonalak szinte mindegyike átszeli a megyét. A megye úthálózatának sűrűsége az országos 
átlagot meghaladja. A megyét középen átszeli az M7-es autópálya, összekötve Székesfehérvárt 
Budapesttel és a Balatonnal. Ennek köszönhetően a főváros a megyeszékhelyről igen gyorsan 
megközelíthető. A 8-as számú főút Veszprém, Vas megye és Ausztria felé biztosít kapcsolatot.  
 
Kedvezőnek ítélve a megye adottságait – kedvező földrajzi fekvés, fejlődő infrastruktúra, képzett munkaerő, 
az önkormányzatok beruházásösztönző hozzáállása – több stratégiai befektető jelent meg a megyében. 
Gazdasági súlyát tekintve a megyére az ipari munkahelyek nagy száma jellemző. Az ipari termelés a 
feldolgozó-iparban koncentrálódik. A mezőgazdaságban az elmúlt években végbement átalakulási folyamat 
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eredményeképpen alapvetően megváltoztak a szervezeti és tulajdonosi viszonyok. A szövetkezetek 
mezőgazdasági területe fokozatosan csökkent, s ma már a megye mezőgazdasági területének nagy részét 
egyéni gazdálkodók művelik. A leglátványosabb fejlődés a kereskedelem és a szolgáltatások területén 
tapasztalható. 

A megye gazdasági, társadalmi fejlődésében három tényező játszott kiemelkedő szerepet abban, hogy az 
átlagosnál gyorsabban fejlődők közé tartozhasson: a kedvező földrajzi fekvés, a képzett munkaerő és a 
befektetést-ösztönző infrastruktúra. 

A képzett munkaerő egyrészt olyan szellemi potenciált jelent, amely az elmúlt időszakban a megyében 
összpontosult, másrészt az elektronikai iparban alkalmazott betanított munkaerő viszonylag kevés 
átképzéssel az új területeken alkalmazható, betanítható, átképezhető.  

Fejér megye lakónépessége 2011. október 1-jén 425 847 fő volt, a lakosság tíz év alatt 8470 fővel, két 
százalékkal csökkent. A népességszám kedvezőtlen változása a természetes fogyásból adódott, 12 822 
fővel többen haltak meg, mint ahányan születtek. A beköltözések túlsúlya némileg ellensúlyozta e 
folyamatot, a vándorlási egyenleg tíz év alatti 4352 fős többlete, mérsékelte a népességfogyást. 2001 és 
2011 között Fejér megye lakossága nemcsak fogyott, hanem ezzel párhuzamosan egyre gyorsuló ütemben 
öregedett is.  
 
Tordas község Fejér megye keleti részén, a Szent László patak mellett fekszik, Budapesttől 30 km-re, 
Székesfehérvártól pedig 40 km-re terül el. Területe 17 km2. A település és környéke ősidők óta lakott 
helynek számít, amit a környéken talált nagyszámú bronzkori és római kori lelet is igazol. Az egykor itt 
átmenő római út Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas, Gyúró vonalát érintve Göböljárás pusztánál érte el az 
egykori Aquincum-Floriana egykori római főutat. 1328-ban Tardas néven említik, mint Mortunwasara 
melletti helyet. Egy oklevél szerint ez évben Péter bán fia, Lőrinc fia Pál mester Tordast 50 millióért eladta. 
1945 után a falu közigazgatását a szomszédos Gyúró településével vonták össze.  

Tordas nevezetességei: a katolikus temploma, evangélikus templom, horgásztó, Sajnovics kastély, Tordas 
Rádió – Magyarország első szabad falurádiója, „fogható falutáblától falutábláig”Tordasi élményfalu 
(Western-falu, kalandpark, tó, tájház, csárda). 

A község lélekszáma az elmúlt évtizedekben – az országos átlaggal szemben – ha lassú ütemben is, de 
emelkedett. Az emelkedés elsősorban a beköltöző népességnek köszönhető. A település jó adottságai, 
fekvése, és nem utolsó sorban rendezettsége, ápoltsága és jó levegője miatt nagymértékben vonzza a 
környező településen élőket, és a fővárosból kiköltözni szándékozókat. 
 
 

Tordas település népességadatai 2015. évben 

Leírás Érték (fő) 
Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból 
továbbvezetett adat) 2083 

Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén 355 
Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén 292 
Lakónépességből a 15-64 évesek száma az év végén 1436 

Forrás: saját szerkesztés (KSH-TSTAR) 
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A település öregedési indexe a 2015. évben 

Leírás Érték 
Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén  355 
Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén  292 
Öregedési index 82 % 

Forrás: saját szerkesztés (KSH-TSTAR)  
 
 
A település területének mezőgazdasági alkalmassága az országos átlagot meghaladja. A település zonális 
földhasználati struktúrája agrártermelési meghatározottságú. A település nagyságához és lélekszámához 
viszonyítva, a vállalkozási kedvet tükrözi az egyéni és társas vállalkozók viszonylag nagy száma. Az általuk 
nyújtott szolgáltatások a területen élők alapvető igényeit kielégíti. A hiányzó kapacitást és a hiányzó 
szolgáltatást a szomszéd települések, valamint a főváros biztosítják. Foglalkoztatás szempontból jelentős a 
Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény, amely a környező településekről vonz munkaerőt. 
 
A településen napközi otthonos óvoda működik. Az óvoda egy épületben van az iskolai tornateremmel, és 
az orvosi rendelő, orvosi lakás egységgel. Udvara nagyobb részben az óvodás gyerekek érdekei szolgálja, 
kisebb részben az orvosi lakás területe. 
 
A Sajnovics Általános Iskola keretében átlagosan 140-150 diák tanul. Főépületében 8 tanterem található. A 
régi iskola épületében működik a Közösségi Könyvtár 102 m2-en, mely több mint 1700 kötettel várja a 
látogatókat.  
 
A település egészségügyi ellátását egy háziorvosi kör biztosítja. A körszerű rendelő alapvetően biztosított, 
de az anya gyermekvédelem feladatait kiszolgáló helyiség szűkös.  
 
A fogászat, a hétvégi ügyeleti rendszer, a gyermekorvos, a mentőszolgálat Martonvásár központtal 
megoldott. A gyógyszerellátást a martonvásári gyógyszertár fiók gyógyszertáraként, modern, korszerű 
gyógyszertár látja el.  
 
A szociális ellátás keretében a településen biztosított az étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás. Az 
önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Szent László Völgye Többcélú Önkormányzati Társulás 
keretében, a Szent László Völgye Segítő Szolgálaton keresztül látja el. Az étkeztetés a Tordas Község 
Önkormányzat Főzőkonyhája útján biztosított.  
 
Tudomásunk szerint a település nem tervez pályázatot benyújtani. 

17%

14%

69%

Tordas lakónépességének kor szerinti megoszlása 

Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén

Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén

Lakónépességből a 15-64 évesek száma az év végén
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Az intézmény története 
 
A Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Fejér megyében az M7-es autópálya mellett, 
Budapest és Székesfehérvár között félúton fekszik. Gépkocsival a 70-es főúton, valamint az autópályán 
egyszerűen megközelíthető (a martonvásári leágazástól 3 km). Vasútállomása Martonvásár, a félóránkét 
közlekedő elővárosi vonatok végállomása. Innen Volán autóbuszjárattal lehet a községbe utazni.  
 
Az intézmény működése a kastélyban kezdődött, melyet a XVII. század végén és a XVIII. század elején 
Sajnovics Mátyás építtetett. Majd az uradalmat fia Sajnovics József örökölte, ezután unokája Sajnovics 
János (nyelvész, csillagász) tulajdonába került. Több tulajdonos után a tordasi kastélyt Dréher Antal 
vásárolta meg 1875-ben. A híres sörgyáros építette át a ma látható romantikus, eklektikus stílusba. A 
díszterem mennyezeti kazettáiban Otto Walter által festett Dréher család díjnyertes lovairól készült képek 
láthatóak. 1945 után államosításra került sor, így munkásüdülőként, majd úttörőtáborként működött, ezután 
a legendás Aranycsapat labdarúgó edzőtábora is itt került kialakításra. Az Egészségügyi Minisztérium 
1958-ban átadta a Budapesti Városi Tanácsnak gyermeküdülő ingatlanát, majd ezt követően időseket ellátó 
szociális otthonként üzemelt. (Virág, 2012) 
 
A Fővárosi Tanács VB 701/1980.V.13. határozata alapján a Fővárosi Tanács Egészségügyi Főosztálya 
Értelmi Fogyatékosok Otthonává szervezte át a tordasi intézményt. 1981. augusztus 21-től folyamatosan 
helyezték át az idős embereket más intézménybe, a fogyatékos emberek költözése 1981. november 16-án 
kezdődött. Ettől kezdve az értelmileg akadályozott emberek a falu életéhez tartoztak. Az ellátottak 2000. 
május 15-től egy új, modern 200 férőhelyes intézményt vehettek birtokba, így a gondozottak létszáma 140 
főről 260 főre emelkedett. Az intézmény négy részlegből áll, 2x48 és 2x52 férőhelyet biztosítva az ellátottak 
számára. Az intézmény két szárnya közül az egyik akadálymentesített szobákkal és fürdőhelyiségekkel van 
ellátva. A szobák 1-2-4 fő részére lettek kialakítva mindegyik egységen. Minden egységhez két közös fürdő 
tartozik, mely kádfürdőzést teszi lehetővé. Mindegyik fürdő mozgáskorlátozottak részére beépített 
lehajtható fürdető székkel van ellátva.  
 
Az intézmény székhelye 2463 Tordas, Gesztenyés út 1. szám alatt található. Az intézmény összesen 448 
férőhelyen működik, az alábbiak szerint:   

székhely/telephely 
megnevezése 

telephely címe férőhelyek száma/szolgáltatás 
típusa 

Fejér Megyei Gesztenyés 
Egyesített Szociális Intézmény 

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.   200 (fogyatékos személyek 
otthona) 

Fejér Megyei Gesztenyés 
Egyesített Szociális Intézmény 
Hangyasori Otthona 

2463 Tordas, Hangyasor 255/4 
hrsz. 

 

60 (fogyatékos személyek 
otthona)  

Fejér Megyei Gesztenyés 
Egyesített Szociális Intézmény 
Borostyán Otthona 

2463 Tordas, Somogyi Béla utca 
35. 

12 (fogyatékos személyek ápoló-
gondozó célú lakóotthona)  

Fejér Megyei Gesztenyés 
Egyesített Szociális Intézmény 
Dr. Leel – Őssy Lóránt Otthona  

1183 Budapest, Ráday Gedeon 
utca 3. 

140 (pszichiátriai betegek otthona)  

Fejér Megyei Gesztenyés 
Egyesített Szociális Intézmény 
Dr. Leel – Őssy Lóránt 

1183 Budapest, Ráday Gedeon 
utca 3. 

36 (pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthona)  



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Intézményi férőhely kiváltás 
Hangyasori Otthon kiváltása Tordason 

 

9 
 

Lakóotthon 

 
Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Hangyasori Otthona (2463 Tordas, 
Hangyasor 255/4. hrsz.)  
 
2006 májusában egy 60 férőhelyes, négy házból álló új részleg került kialakításra, mely a régi kastélyban 
maradt ellátottak új, szakmai előírásoknak megfelelő környezetet biztosított. Az új családias hangulatú 
telephely a Gesztenyés úti központi épület környezetében épült fel a Hangyasor 255/4 helyrajzi szám alatt. 
Építészetét illetően igazodik a lakók speciális szükségleteihez. A házak külön elnevezést kaptak, mely 
pályázat útján dőlt el, így kapta nevét a Sármány és a Zöldike mely 14 férőhellyel rendelkezik a Barátka 1 
és Barátka 2 pedig 16 férőhelyet, biztosít az ellátottak számára, 2-3 fős szobákban. Mindegyik ház két 
közös fürdőhelyiséggel van ellátva, mely zuhany és kádfürdős lehetőséget is nyújt, ezzel az ellátottak 
szükségleteinek teljes körű kielégítését biztosítják. Mindegyik házhoz tartozik foglalkoztató helyiség, mely 
lehetőséget nyújt a fogyatékossággal élő személyek tartalmas napközbeni elfoglaltsághoz. Mindegyik 
részlegben van gondozói szoba, konyha, mely a Barátka 2-ben amerikai stílusúra készült, a nappali 
helyiséggel van egy légtérben.  
 
A Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény célja olyan harmonikus életforma 
biztosítása, amelyben a felnőtt fogyatékossággal élő valamint pszichiátriai betegséggel élő embereknek 
lehetősége nyílik egyéni képességeik kibontakoztatására, tartalmas egyéni és közösségi tevékenységre, a 
társas munkamegosztásban való részvételre, otthonos körülmények között a kulturált szórakozásra, 
pihenésre, az intézményen kívüli élettel való adekvát kapcsolattartásra.  
 

A korábban Fővárosi Önkormányzat által működtetett tordasi intézmény fővárosi illetékességű személyek 
ellátását biztosítja.  

Az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet értelmében az ellátást igénybe vevők részére az alábbi 
szolgáltatásokat nyújtja:  

- az életkornak, egészségi állapotnak megfelelő elhelyezést, 
- az ötszöri étkezést, igény szerinti diétát, 
- előírásnak megfelelően, ruházattal, textíliával való ellátást, 
- egészségügyi ellátást, 
- mentális gondozást, 
- szociális foglalkoztatást, 
- egyéni fejlesztést, 
- szabadidő hasznos eltöltését. 

 

Feladata továbbá a bentlakásos intézményi szolgáltatáson túl az ellátottak elvárásait figyelembe véve: 

- stressz-mentes, biztonságos, stabil környezet biztosítása, 
- képesség fejlesztés, mely a közösségi életben való részvételt segíti, 
- a méltóságteljes emberi élethez való jogok gyakorlásának biztosítása. 

 

Az alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett 
szabadidős programokért eseti térítési díj kérhető, így különösen: 

- fodrászati tevékenység (számla alapján) 
- pedikűr-manikűr (számla alapján), 
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- büfé szolgáltatásai (számla alapján), 
- gyógyúszás, gyógylovaglás (belépőjegy), 
- kirándulás, üdülés, művészeti műhely, kulturális fesztivál, sportrendezvény részvételi költsége 

(számla alapján), 
- egyes csoportos foglalkozások (pl. szalonnasütés) anyagköltsége (számla alapján), 
- múzeum, színházlátogatás (belépőjegy), 
- hírlap (számla alapján,) 

 
A szolgáltatások árai az intézményben elhelyezett hirdetőtáblán találhatók. 

Az intézmény 60 ellátott részére teljes körű szolgáltatás nyújtásával a felnőtt fogyatékossággal élő 
személyek kibontakoztatását és a társas munkamegosztásban való részvételét segíti elő. A normalizációs 
elvre épülő esélyegyenlőséget növelő, s az igényekhez igazodó elhelyezési körülmények és szolgáltatások 
biztosításával a jogszabályi keretben rögzített feltételekkel végzi feladatát. 
 
Az intézmény elsősorban a budapesti lakosság igényeit elégíti ki a szakosított szociális ellátás területén. A 
telephelyként működő fogyatékos személyeket ellátó részleg azon ellátottak szükségleteinek kielégítését 
szolgálják, akik a nagy létszámú közösség életébe nem tudnak beilleszkedni, illetve egyéni szükségleteik 
révén (autisztikus, mozgásukban akadályozott halmozottan sérült személyek) speciális ellátást igényelnek. 
A strukturált ellátási forma fokozza az eredményességet, emeli az egyéni szükségletek kielégítésének 
színvonalát.  
 
A szakmai munka legfontosabb feladata az ellátottak nyugodt, harmonikus életkörülményeinek, s az aktív 
életvitel lehetőségének folyamatos megteremtése. Olyan otthon biztosítása számukra, ahol személyiségük 
kiteljesedhet, képességeik fejlődhetnek, s a gondozás, az egészségügyi ellátás, a mentálhigiéné, a 
foglalkoztatás területén szakszerű ellátásban részesülnek. 
 
Másik fontos feladat az intézmény szakmai szemléletének elmélyítése, egy olyan szemlélet megteremtése, 
ahol a személyzet minden tagja segítővé válik és az ellátottak kísérését a mindennapi rutinmunka mellett 
elvégzi.  
 
Az intézmény életét a természetes életritmushoz, életformához közelítve kell megszervezni. Normalizációs 
törekvések a környezet alakításában, a mindennapi élethelyzetek megszervezésében, a lakók és a 
személyzet szemléletében válhatnak valóra. A lakószobák az egyéni ízlést, a közösségi helyiségek pedig 
az otthonosságot kell, hogy tükrözzék. Az uniformizálás a lakók ruházatában, a szűkebb és tágabb 
környezet alakításához szigorúan tilos. Minél inkább törekedni kell a lakók autonómiájának biztosítására, az 
egyéni döntések támogatására, illetve a döntések következményeinek viselésére.  
 
Kiemelt feladat a hétköznapok megszervezése oly módon, hogy az ünnepek a hétköznapoktól 
elkülönüljenek és a hétköznapokon belül is legyen lehetőség az aktív pihenésre és szórakozásra.  Ennek 
alapja az egyénre szabott ellátás erősítése, az egyéni fejlesztési tervek maradéktalan végrehajtása. A 
gondozási munka fejlődése során a fejlesztési feladatok beépülnek a gondozási munkafolyamatokba is, a 
fejlesztés egy része a napi élethelyzetekből kiindulva valósul meg, ezért a fejlesztést nem csak a 
mentálhigiénés munkatársak végzik, hanem az ápolók, gondozók is illetve az intézmény valamennyi 
munkatársa élethelyzettől függően. 
 
Az intézmény az egymásra épülő ellátások modelljét kívánja megvalósítani, ami a lakó önellátási fokától 
függ alapvetően. Minimális önellátási képesség esetén teljes körű ellátást kell biztosítani, de ha az önellátás 
foka javul, illetve a lakó teljesen önellátó, akkor önálló autonómia biztosítása mellett lakóotthoni 
szolgáltatást vehet igénybe.  
 
Életterek elkülönítése 
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A nappali és éjszakai tartózkodási hely valamennyi lakóegységben elkülönül. Az átmenetileg ágyban fekvő 
lakó mobilizálását és levegőztetését is naponta meg kell oldani.  
A foglalkoztatásra és fejlesztésre is külön helyiségek kerültek kialakításra, figyelembe véve az intézményi 
ellátottak számát.  
 
Ellátási színterek 
 
Étkeztetés  
 
A lakók korához, egészségügyi állapotához kell, hogy alkalmazkodjon az intézmény által szolgáltatott 
élelmiszer mennyisége és minősége. A betegségeknek megfelelően a diéta biztosítása elengedhetetlen az 
orvos utasítása szerint. Külön gondot kell fordítani az étkezés kulturáltságára. Az étteremben az arra 
rászorulóknak a felszolgálást, kiszolgálást a gondozók és a mentálhigiénés munkatársak végzik. Segítenek 
az élelmiszer aprításában, gyümölcs héjazatának eltávolításában, apróbb cikkekre történő darabolásában 
is. Felhívják az ellátottak figyelmét a folyamatos folyadékpótlásra és ehhez a szükséges segítséget 
megadják.  
A teakonyha lehetőséget teremt arra, hogy egyszerűbb ételeket a lakók szabadidejükben szakkörök 
alkalmával vagy saját igényük szerint elkészíthessenek. A gondozók feladata, hogy a főzést felügyeljék, 
illetve figyeljenek az élelmiszer eltarthatóságára is. Lejárt szavatosságú, saját maguk által előállított, illetve 
az indokolt esetben étteremből felhozott élelmiszer másnap már fogyasztásra nem alkalmas.  
 
Ruházat, textília 
 
Az ellátást igénybe vevő az intézményben saját ruházatát és textíliáját használja. Az ellátott ruházata 
mindig tiszta, rendezett, ízléses, divatos és az évszaknak megfelelő legyen. A személyi gondozó feladata, 
hogy a ruházat szennyeződését észrevegye és tapintatosan figyelmeztesse a lakót a szükséges 
ruhacserére, illetve igény szerint a ruha kiválasztásában és az öltözködésben segítsen. Az ellátottak 
általában megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal rendelkeznek, melynek mosatásáról az 
intézmény gondoskodik.  
 
A névvel ellátott textília a mosást, vasalást, javítást követően visszakerül a lakóhoz. Abban az esetben, ha 
a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, az otthon - a teljes körű ellátás 
részeként - legalább három váltás fehérneműt, hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő két váltás 
felsőruházatot, utcai cipőt, szükség szerinti más lábbelit biztosít a lakó részére. Az otthon által személyes 
használatra átadott ruházat az intézmény tulajdona. A lakó nem kötelezhető az intézmény által nyújtott 
ruházat igénybevételére. 
Úgy a saját, mint az intézményi textíliáról nyilvántartást szükséges vezetni és megőrzéséről a gondozási 
egységeken belül gondoskodni szükséges. Évente egy/két alkalommal saját ruha selejtezés történik az 
ellátott/gondnok közreműködésével.  
Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint személyes higiéné biztosítása érdekében 
ellátottanként  

- három váltás ágyneműt, 
- a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges  
  anyagokat és eszközöket szükség szerint biztosítja. 

 
Higiéné 
 
A takarítást az intézmény a szociális foglalkoztatás keretében nagyobb részt lakók bevonásával takarítók 
és egy vezető munkatárs alkalmazásával végezzük. 
A pszichiátriai betegek otthonában a lakók bevonása csak kis mértékben lehetséges. 
Az ellátottak nagy többsége a szűkebb és tágabb környezetét tisztán tartja, de a gondozónak naponta 
ellenőrizni kell a személyi és környezeti higiéné betartását. A rendszeres napi mosakodás és fürdés esetén 
az egyéni szükségleteknek megfelelő segítségnyújtást biztosítani kell. Az önellátó lakók a lakószobáik és a 
lakószobákhoz tartozó vizes helyiségek napi takarítását elvégzik. Az udvar, a kert, a parkolók rendben 
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tartása a gazdálkodási és műszaki csoport feladata.  
 
Személyes autonómia 

 
Az ellátottak számára sem az életkor, sem a sérültség mértéke, sem a szociális készségek tekintetében 
nem szükséges homogén csoportok kialakítása. A gondozók a lakók igénye és képessége szerinti 
segítségnyújtással a protokollok alapján végzik munkájukat. A protokollok egyfajta szabályozottságot 
biztosítanak, ezeknek egy részétől a teljes önállósággal bíró lakók esetében sem lehet eltekinteni.  
A legnagyobb önállóságot kell biztosítani a képességeknek és az igényeknek megfelelően az alábbi 
területeken: lakhatási forma, pénzkezelés, eltávozás rendje, foglalkoztatási formák stb.  
 
Mentálhigiéné, fejlesztés  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 54. §-ban meghatározottak szerint a bentlakásos szociális 
intézményben meg kell teremteni a lakók mentálhigiénés ellátásának, gondozásának feltételeit, így: 
 
biztosítani kell az egyéni, személyre szabott bánásmódot, 
a konfliktushelyzetek kialakulása, megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést, 
a szabadidő kulturált eltöltésének módjait, feltételrendszerét, 
a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,  
az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 
a gondozási, a fejlesztési illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, 

a hitélet gyakorlásának feltételeit, 
segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. 
 
A mentálhigiénés ellátás célja az ellátottak aktivitásának megőrzése vagy fejlesztése, szomatikus-pszichés 
állapotuk szinten tartása esetleg javítása. Ennek érdekében az intézmény biztosítja az ellátást igénybe 
vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével: 
 

az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, munkatevékenység), 
szellemi és szórakoztató tevékenységeket (előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, TV nézés, 

kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), 
a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház, mozi, 

múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.), 
önkéntességet, 
önállóság, önrendelkezés lehetőségét, 

a döntés lehetőségét,  
készség-, képességfejlesztést, 
társas kapcsolatok alakítását, 
a panaszjog gyakorlásának lehetőségét. 

 
A különböző programokon, foglalkozásokon, a munkában való részvétel önkéntes, az ellátott részére az 
általa kedvelt, érdeklődésének, képességeinek-készségeinek legmegfelelőbb foglalkoztatási formát kell 
biztosítani. 
 
A szakszemélyzet feladata az ellátottak ösztönzése, bátorítása a foglalkoztatási lehetőségek 
igénybevételére. Az ellátott érdektelenségét, indokolatlan passzivitását nem lehet elfogadni. 
 
Az ellátott aktivitásának, érdeklődésének, foglalkoztatáshoz való viszonyának változását a gondozó 
személyzet köteles figyelemmel kísérni és dokumentálni. Az aktivitás hirtelen megváltozása esetén 
tájékoztatni kell az orvost is. 
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Egyéni fejlesztés  
 
Az alapvizsgálat és az gondozási felülvizsgálat az ellátott egészségi, fizikai és mentális állapotára, 
készségei és képességei felmérésére terjed ki. Az intézmény a felülvizsgálati eredmény birtokában készíti 
el az egyéni fejlesztési tervet, a bizottság véleménye alapján (8, illetve 10 évente, illetve jelentős 
állapotváltozás esetén) gondoskodik annak módosításáról. 
Személyre szabott ellátás konkrét tartalmát, egyéni fejlesztési tervet a személyi gondozó, a szociális és 
mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás segítő állítja össze, melyet a törvényes képviselő ellenjegyez, 
illetve elfogad. 
 
Az egyéni fejlesztés célja: szociális készségek megőrzése, fejlesztése, 

         kommunikációs készség fejlesztése, 
                    önkiszolgálási készség fejlesztése, 
                    mozgáskészség javítása, 
                    életviteli támogatás, 
                    hospitalizációs negatív hatások csökkentése. 
 
Az egyéni fejlesztésre a jogszabály előírásainak megfelelő dokumentáció készül. 
 
Az intézményi foglalkoztatás szabályzatában került megfogalmazásra az ellátottak foglalkoztatásának 
részletes szabályai. 
Az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás 
foglalkozásokat szervez. A szocioterápiás foglalkozások formái az ellátást igénybevevő életkorának és 
egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kerülnek megválasztásra az egyéni gondozási, 
fejlesztési terv, illetve a rehabilitációs program célkitűzéseivel összhangban.  
 
Egyéni gondozási terv 
 
Az egyéni gondozási terv célja az ellátott fizikai, egészségügyi, mentális állapotára, ill. a 
foglalkoztathatóságára kiterjedően egyénre szabottan meghatározni az ellátásban részesülő állapotának 
megfelelő gondozási feladatok tervszerű ellátását és azok megvalósítási módszereit, valamint időbeni 
ütemezését. A gondozási tervben meghatározott feladatok kedvező irányú állapotváltozásra törekszenek 
vagy az általános állapot minél hosszabb ideig való fenntartását irányozzák elő. A gondozási tervet az 
ellátás igénybevételét követően 30 napon belül kell elkészíteni. A gondozási tervet az ellátásban 
közvetlenül résztvevő munkacsoport dolgozza ki: az érintett ellátott vagy törvényes képviselője, az 
osztályvezető ápoló, a felelős ápoló, a foglalkoztatás vezető és a szociális és mentálhigiénés munkatárs. E 
munkacsoport szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a gondozási tervben foglaltak 
megvalósulását. Jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor ezen munkacsoport felülvizsgálja 
az egyéni gondozási tervet, átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével 
módosítja azt. Évente új gondozási terv készül. 
 
 
 
Egyéni rehabilitációs program 
 
A lakóotthonban élő ellátottak részére egyéni rehabilitációs tervet kell készíteni. Az egyéni rehabilitációs 
tervet a pszichológus és a szociális segítő az ellátottal közösen fogalmazza meg. A rehabilitációs program 
eredményei, szintén az ellátottal együttműködve, félévente kiértékelésre kerülnek, amikor szükség esetén a 
rehabilitációs terv módosítására, további feladatok megfogalmazására is sor kerülhet. 
Az egyéni rehabilitációs terv tartalmazza: 
 

a segítségnyújtás formáit, a rehabilitáció egyes elemeinek meghatározását a segítő folyamatban, 
a rehabilitációval elérendő rövid és hosszabb távú célokat, a várható eredmények elérésének módját, 
időtartamát, ütemezését,  
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a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkció helyreállítása, pótlása érdekében teendő 
intézkedéseket, 
a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait,  
szükség esetén, az intézményen kívüli élet, vagy a védett környezetben történő életkörülmények 
kialakításának módjait, 
az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba, ill. a korábbi közösségébe történő visszailleszkedése 
érdekében szükséges koordinált intézkedéseket 

 
Szocioterápiás foglalkozások formái 
 

munkaterápiás, 
terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, 
képzés célú foglalkoztatás. 

 
A munkaterápia célja a munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy az ellátott alkalmassá váljon a 
szociális foglalkoztatásban való részvételre. A munkaterápiában részt vevő ellátott munkaterápiás 
jutalomban részesíthető, melynek havi összegét az intézmény vezetője határozza meg.  
A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. A 
terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatásból származó termékek, alkotások az intézményi ellátás 
színvonalának emelésére, valamint a foglalkozásban közvetlenül résztvevők díjazására fordíthatók.  
Terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápiák is 
szervezhetők. 
A képzés célú foglalkoztatást abban az intézményben kell szervezni, ahol az ellátást igénybe vevő 
eredményes rehabilitációja szükséges.  
 
A munkavégzésre képes lakók foglalkoztatása az intézmény éves terve alapján, az egyéni gondozási, 
foglalkoztatási, ill. rehabilitációs terv szerint az ellátottak meglévő képességeire építve, koruknak, fizikai és 
mentális állapotuknak megfelelően a szociális foglalkoztatás keretében történik. 
 
Szakköri foglalkozások 
 
Kreatív, művészeti, sport foglalkozások célja a figyelem lekötése, orientálása, az önkifejezés segítése, 
alkotókedv felélesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, készségfejlesztés, sikerélmény elérése, 
csoportdinamikai hatások felhasználása, ellátottak állapotának nyomon követése. 

Feladatai: képességek, készségek fejlesztése, 
 fizikai állóképesség, kondíció megtartása, növelése, 
 kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, 
 önértékelés – önbecsülés felszínre hozása, 
 sikerélmény, az alkotás örömének biztosítása. 

 
 
Mozgásterápia 
 
Csoportos/egyéni foglalkozás. Célja az ellátottak igény szerinti segítése az elérendő 
habilitációs/rehabilitációs cél érdekében. 

 
Feladatai: kondicionálás, 

 traumás állapot utáni helyreállítás, 
 mozgásjavítás, 
 mozgásfejlesztés. 
 

Személyi feltételek 
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Jelenlegi humánerőforrás bemutatása 

 

 

A diagram alapján megállapítható, hogy a dolgozók 47,2 %-a 39 – 50 év, valamint 33,3 %-a pedig 51 – 62 
év közötti. Elmondható továbbá, hogy a pályakezdők száma 0 fő. Alacsony a 25 – 38 év közöttiek száma is, 
ezért félő, hogy ellátási nehézségekkel fog küzdeni a jövőben az intézmény. A szakdolgozók gerincét a 39 
– 50 év közöttiek alkotják.  

Országos probléma, hogy a szociális szférában az alacsony keresetek miatt egyre nehezebb munkavállalót 
találni (magas a regisztrált munkaerőhiány).    

A szakdolgozók átlagéletkora 43,31 év. 

A hangyasori telephely személyi feltételek vonatkozásban megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamennyi 
dolgozó szakképzet.  

A létrejövő támogatott lakhatás és szociális alapszolgáltatások humánerőforrás szükséglete 

5 db lakóház (12 fő ellátott/ház) 
- esetfelelős          5 fő 
- kísérő, támogató       20 fő 

 
Alapellátás Tordas, 255/4 hrsz. 

- fogyatékosok nappali ellátása       2 fő 
 
Alapellátás (Martonvásár, Baracska, Gyúró)  

- támogató szolgáltatás 
 gépkocsivezető         2 fő 
 segítő          2 fő 

- fogyatékosok nappali ellátása        2 fő 
- pedagógiai, gyógypedagógiai szolgálat       2 fő 
- étkeztetés                      3 fő 

7

17

12

Életkor szerinti megoszlás (év)

25 - 38 39 - 50 51 - 62
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Összesen:          38 fő 
 
Jelenleg működő intézmény dolgozói létszáma     36 fő 
 
Intézményi férőhely kiváltáshoz szükséges TERVEZNI      2 fő 
 

A hangyasori dolgozók végzettség szerinti megoszlás: 

 

 

 

Tárgyi feltételek 

A tordasi intézmény tárgyi feltételek tekintetében megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az intézmény 
székhelye és valamennyi telephelye határozatlan idejű szolgáltatói bejegyzéssel rendelkezik.  

A hangyasori telephely infrastruktúrája megoldott. A víz, villany és földgáz ellátás közüzemi hálózatról 
történik. Itt rendelkezésre áll egy 125 KW teljesítményű Diesel aggregát, mint tartalék áramforrás, mely 
teljesen automatizált. A szennyvíz elvezetése és megsemmisítése a 255/4 és 255/5 helyrajzi számú 
ingatlanokról a saját biológiai tisztítóval történik, melyet szerződés alapján egy külső cég üzemeltet. A 
telephely vezetékes telefon ellátása és az internet kapcsolat is megoldott. Szintén minden telephelyen van 
kábel tévé hálózat is. A központi telephely tűzjelző hálózattal is rendelkezik, mely automatikus átjátszással 
rendelkezik a tűzoltóság felé, a berendezés jogszabály szerinti felügyelete és rendszeres karbantartása 
megoldott. A fűtés és melegvíz szolgáltatást földgáz üzemű berendezések végzik, ez év elején sikerült 
felújíttatni a központi épület kazánházában működő FÉG modul kazántelepet, ezzel fokozva az 
üzembiztonságot. A 255/5 Hrsz. gondozási épület tetején található 64 m2 felületű napkollektor, mely a 
használati melegvíz előállításba segít be, ezzel nyári viszonylatban jelentős mennyiségű földgáz 
megtakarítást ér el az intézmény.  

Raktározási feladatok: 

3

26

7

alpfokú végzettség

középfokú végzettség

felsőfokú végzettség
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Az intézmény központi raktára a Gesztenyés úti telephelyen található, innen történik a különböző 
igénylések ellátása. A raktározási feladatok ellátását 1 fő raktárkezelő végzi a gazdálkodási és műszaki 
csoportvezető irányítása és felügyelete mellett. A beszerzéseket a fenntartó előzetes engedélyével 
megrendelések útján végezzük. Az egyéb ad hoc beszerzéseket a gépkocsivezetők a szállítási feladatok 
elvégzése során, kapcsoltan végzik. Az élelmezési nyers és alapanyagok beszerzését, közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után a nyertesekkel kapcsolatban álló élelmezés vezető és élelmezési raktáros végzik, a 
tárolásuk a konyha üzem területén lévő raktárokban történik, szakosított tárolás formájában. 

Akadálymentesség: 

Minden telephely, minden épülete akadálymentesített, a segédeszközzel, kerekes székekkel közlekedők 
számára megközelíthető és használható. A tordasi telephely valamennyi épületének, már a tervezés során 
figyelembe vették ezt a követelményt. A bejáratok, az oda vezető utak, ennek figyelembe vételével lettek 
kialakítva. A belső terek kialakítása során is maximálisan figyelembe vette ezeket az előírásokat. Az 
ellátottak szintek közötti közlekedését, önállóan használható liftek segítik. Vannak kifejezetten 
mozgáskorlátozottak számára kialakított lakószobák, melyeknek a berendezési tárgyai, bútorai, a fürdők, 
mosdók kialakítása minden igényt kielégít. A társalgók, étkezők, közösségi terek jól megközelíthetőek 
mindenki számára.  

Az intézmény tulajdonjogi helyzete 

A Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Hangyasori Otthona a 255/4 helyrajzi számú 
telken található, Tordas község területén. A telek, valamint az épület tulajdonosa a Magyar Állam, a 
tulajdonosi jogokat az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, a vagyonkezelő a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a vagyon használója a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális 
Intézmény.  

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

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

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

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

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

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint használatba adó a Fejér Megyei Gesztenyés 
Egyesített Szociális Intézmény, mint használatba vevő részére használatra átadta az ingatlant. 

Az intézmény működése a kastélyban kezdődött, melyet a XVII. század végén és a XVIII. század elején 
Sajnovics Mátyás építtetett. Majd az uradalmat fia Sajnovics József örökölte, ezután unokája Sajnovics 
János (nyelvész, csillagász) tulajdonába került. Több tulajdonos után a tordasi kastélyt Dréher Antal 
vásárolta meg 1875-ben. A híres sörgyáros építette át a ma látható romantikus, eklektikus stílusba. A 
díszterem mennyezeti kazettáiban Otto Walter által festett Dréher család díjnyertes lovairól készült képek 
láthatóak. 1945 után államosításra került sor, így munkásüdülőként, majd úttörőtáborként működött, ezután 
a legendás Aranycsapat labdarúgó edzőtábora is itt került kialakításra. Az Egészségügyi Minisztérium 
1958-ban átadta a Budapesti Városi Tanácsnak gyermeküdülő ingatlanát, majd ezt követően időseket ellátó 
szociális otthonként üzemelt. (Virág, 2012) 
 
A Fővárosi Tanács VB 701/1980.V.13. határozata alapján a Fővárosi Tanács Egészségügyi Főosztálya 
Értelmi Fogyatékosok Otthonává szervezte át a tordasi intézményt. 1981 augusztus 21-től folyamatosan 
helyezték át az idős embereket más intézménybe, a sérült emberek költözése 1981 november 16-án 
kezdődött. Ettől kezdve az értelmileg akadályozott emberek a falu életéhez tartoztak. Az ellátottak 2000. 
május 15-től egy új, modern 200 férőhelyes intézményt vehettek birtokba, így a gondozottak létszáma 140 
főről 260 főre emelkedett. Az intézmény négy részlegből áll, mely 2x48 és 2x52 férőhelyet biztosítva az 
ellátottak számára. Az intézmény két szárnya közül az egyik akadálymentesített szobákkal és 
fürdőhelyiségekkel van ellátva. A szobák 1-2-4 fő részére lettek kialakítva mindegyik egységen. Minden 
egységhez két közös fürdő mely kádfürdőzést teszi lehetővé. Mindegyik fürdő mozgáskorlátozottak részére 
beépített lehajtható fürdető székkel van ellátva.  
 
2006 májusában egy 60 férőhelyes, négy házból álló új részleg került kialakításra, mely a régi kastélyban 
maradt ellátottak új, szakmai előírásoknak megfelelő környezetet biztosított. Az új családias hangulatú 
telephely a Gesztenyés úti központi épület környezetében épült fel a Hangyasor 255/4 helyrajzi szám alatt. 
Építészetét illetően igazodik a lakók speciális szükségleteihez. A házak külön elnevezést kaptak, mely 
pályázat útján dőlt el, így kapta nevét a Sármány és a Zöldike mely 14 férőhellyel rendelkezik a Barátka 1 
és Barátka 2 pedig 16 férőhelyet, biztosít az ellátottak számára, 2-3 fős szobákban. Mindegyik ház két 
közös fürdőhelyiséggel van ellátva, mely zuhany és kádfürdős lehetőséget is nyújt, ezzel az ellátottak 
szükségleteinek teljes körű kielégítését biztosítják. Mindegyik házhoz tartozik foglalkoztató helyiség, mely 
lehetőséget nyújt a sérült egyének tartalmas napközbeni elfoglaltsághoz. Mindegyik részlegben van 
gondozói szoba, konyha, mely a Barátka 2-ben amerikai stílusúra készült, a nappali helyiséggel van egy 
légtérben.  
 

Az intézmény számos külső kapcsolattal rendelkezik, melyek a foglalkoztatás, a mentálhigiénés ellátás, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások mentén ellátandó feladatokat segítik. 

 Tordas Község 

 Schneider Electric 
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 REMO Hobby 

 Édenkert-projekt 

 Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

 Moldprog Fémmegmunkáló és szolgáltató Kft. 

 Fruit of Care Kft. 

 Energia Folt Kft. 

 Mountex Kft. 

 Budafilter Kft. 

 Kézmű-Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Háziorvosi ellátás 

 Területileg illetékes járó- és fekvőbeteg ellátás szakorvosai 

 Betegszállító szolgáltatás 

 Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény 

 zsirai Fogyatékosok Otthona,  

 Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Fejlesztő-Gondozó Központja 

  Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon. 

 A civil szervezetek közül a Válvölgye Gasztronómiai, Kulturális és Turisztikai Egyesület 

 Önkéntes Központ Alapítvány „Tettre Kész Emberek” Senior Klubja, 

 ÉTA, az ÉFOÉSZ, 

 Strázsa Tanya,  

 Váli Civil Központ 

 VÉKA Alapítványt 

 Búzavirág Alapítvány 

 Emberi Hang Alapítvány 

 Sérültekért Alapítvány 

 Kemencevarázs Alapítvány 
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  Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 

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 1023/2017. (I.24.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 
Stratégia) foglaltaknak való megfelelés, tényleges integráció biztosítása. A fenti kötelezettségek alapján 
Magyarországon legkésőbb 2036-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 élők számára ápolást-gondozást nyújtó 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 lakóépület (lakóotthon) vagy ház, vagy 
- hét-tizenkét fő számára kialakított lakóépület (lakóotthon) 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: Szt.) és a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendeletben (a továbbiakban: szakmai rendelet) foglalt, a támogatott lakhatásra vonatkozó 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 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 tervezésekor, majd a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a létrejövő 
fejlesztés szervesen illeszkedjen a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabály keretekbe, szak- és 
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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 javul az érintett személyek jogainak 
érvényesülése, a jogok érvényesítési eszközei bővülnek, önálló életvitelük és a társadalmi életben való 
aktív részvételük biztosítottá válik. A törvény - 2010. évi XXXIX. törvénnyel módosított – 17. §-a rendelkezik 
az 50 főnél nagyobb férőhelyű szociális intézmények kiváltásáról is. 
 
Az ennek végrehajtásához szükséges stratégiát és feladatokat a 2011-2041 időszakra vonatkozó, a 
fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának 
stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) Korm. 
határozat határozta meg, amit a  fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó 
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 1023/2017 (I.24) Korm. határozattal meghatározott, 2017-
2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció 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 az Szt., a 
szakmai, személyi és tárgyi feltételeket a szakmai rendelet tartalmazza, a támogatott lakhatási forma 
kialakításánál ezek iránymutatására támaszkodunk. 

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

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

A célok eléréséhez a 2014-2020 programozási időszakban szükséges konkrét beruházási prioritások és 
intézkedések – 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 programokat 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. 

A 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 
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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. 

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 fél információ 
birtokában idegenkedve, elutasítóan álljanak a fejlesztéshez, hiszen annak érzékeny volta miatt a teljes 
társadalmi elfogadottság kulcskérdés. 

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. 

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. 

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

- Európai Unió Alapjogi Chartájának az Egyenlőségről szóló címéhez tartozó 21. és 26. cikk 
- 2010-2020-as Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 
- Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának 2006-ban elfogadott Akcióterve 
- Az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató 
- ENSZ CRPD Bizottság állásfoglalásai 
- A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) 
- a WHO jelentése pszichiátriai ellátásról elnevezésű dokumentumhoz 

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

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

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

- 1023/2017. (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: 
- 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 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
- 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 
- A 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról 

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 
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- 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 

- 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  
- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

Kapcsolódás más humán-fejlesztési programokhoz 

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

A 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 lakóépületet (lakóotthont)) építettek vagy újítottak fel. A konstrukció alapján létrehozásra került 
az Intézményi Átalakítási Cselekvési Terv, 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 
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. 
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A TÁMOP-5.4.5.-11/1 – a fizikai és infó-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 bocsátásával (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. 

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 
(kiadás dátuma: 2017. március 2.) alapján került összeállításra, míg a megvalósítás során a szakmai 
koordinációs, módszertani tevékenységekbe, és a fejlesztéssel érintett beruházásokhoz kapcsolódó 
szakmai támogatásba tud hatékonyan bekapcsolódni. Így együttműködünk az érintettek bevonásában, 
felkészítésében, az érzékenyítésben, rehabilitációs tanácsadásban, a szolgáltatási struktúra kialakításának 
kérdéskörében. 

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

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

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

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

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

 közfeladatot ellátó szervezetek és szolgáltatók,  
 fogyatékos személyeket és/vagy pszichiátriai betegeket körülvevő szűkebb környezet (pl. érintett 

szomszédság, település(rész).  
 
Közvetett célcsoport:  
 

 fogyatékos személyeket körülvevő tágabb mikro-makro környezet  
 
Az alábbiakban a projekt közvetlen és közvetett célcsoportjait, valamint az érintettek körét mutatjuk be 
részletesen: 
 
Fogyatékos személyek intézményi ellátását végző szakemberek (ápolási, gondozási, önálló életvitelt 
elősegítő feladatot ellátó önálló és intézményi szolgáltatatók), személyi segítők, gondnokok  
 
Némely esetben érzékelhető az alul-motiváltság, valamint a változásokkal szembeni esetenként nagyon 
erős ellenérzés. A projektben betöltött szerepe szerint ez a közvetlen célcsoport az alapvető és általános 
képzések résztvevői. A projekt során megszerzett kompetenciák elősegítik a kiváltás, a szolgáltatási 
rendszer átalakítását. 

A kiváltás komplex folyamatában érintett intézményrendszer szereplői és fenntartói  

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a 
továbbiakban: Fot.) 17. §-a rendelkezik arról, hogy a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást 
nyújtó, 50 főnél nagyobb férőhelyszámú szociális intézményeket ki kell váltani. .  
Jelenleg az egyén önálló életvitelét támogató szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmények mintegy 12%-
a, a szakellátást nyújtó intézmények mintegy 24%-a helyezkedik el a közép-magyarországi régióban, így 
összességében a kiváltásban közvetlenül vagy közvetetten érintett intézmények és szolgáltatások mintegy 
82%-a helyezkedik el a konvergencia régiókban és 18%-a a Közép-magyarországi régióban.  
A kiváltási folyamatban a különféle érintett szociális szolgáltatások közötti együttműködés elengedhetetlen.  
A kiváltás folyamatának korábbi szakaszában az alapszolgáltatások és a kiváltó bentlakásos intézmény 
közötti kapcsolatcsoport esetleges volt. A kormány által jóváhagyott, a szakmai és érdekképviseleti 
szervezetekkel együttműködésben készített, 2015 őszén megújított férőhely-kiváltási módszertan 
leszögezte, hogy a fogyatékossággal élő ember lehetőleg minél több szolgáltatóval, szolgáltatással kerüljön 
kapcsolatba, így diverzifikálva a szolgáltatói kört. Ezen túlmenően az egészségügyi szolgáltatások 
esetében szükséges kiemelten kezelni a háziorvosi szolgáltatás elérhetőségét, valamint a járóbeteg 
szakellátás kapcsán a pszichiátriai gondozóhálózatot.  
A csoport esetében nehézséget jelent, a kompetencia-határok esetleges tisztázatlansága, változásokkal 
szembeni ellenérzések, a hálózatos működés hiánya, a szakmai tapasztalatcsere esetlegessége, illetve 
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némely esetben az vélt vagy valós félelmek is nehezítik az együttműködést. A projekt biztosítja a célcsoport 
hálózatosodását, a célcsoport tagjai közötti tapasztalatcserét és módszertani hátterük megerősítését. 

Közfeladatot ellátó szervezetek és szolgáltatók 

A fogyatékossággal élő emberek esetében az integráció és az önálló életvitel támogatása komplex, a 
szociális területen kívül több más ágazat feladatkörébe tartozó szolgáltatások, támogatások együttessége 
révén biztosítható. A szociális szolgáltatások rendszerén belül az alapszolgáltatások (pl. támogató 
szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás) és a nappali ellátás (klubok) közti együttműködés lényeges, ezek 
kapcsolódása a bentlakásos szociális otthonokhoz esetleges. A szociális ágazaton kívül kulcsfontosságú az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, amely érinti mind a házi orvosokat, mind a szakellátást 
(ezen belül pl. a pszichiátriai gondozókat), valamint a foglalkoztatás területén. A foglalkoztatás területén a 
foglalkozási rehabilitáción túl az aktív munkaerő-piaci eszközökhöz való hozzáférés (pl. képzések), illetve a 
nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés valódi lehetőségként történő szerepléséhez szükséges az ágazatok 
közti rendszeres, hatékony együttműködés.  
A csoport erőssége a saját (pl. egészségügyi, foglalkoztatási, stb.) ágazatban szerzett jelentős tapasztalat.  
 
Az érintett közfeladatot ellátók köre e szereplőknél – természetesen – jóval nagyobb. A kultúra és 
szabadidő tartalmas eltöltésének helyszínei, a különféle közösségi közlekedési eszközök, 
közszolgáltatások stb. körét is felöleli. Projektünkben e csoportba tartozónak tekintjük mindazokat, akik a 
kiváltás folyamata során a létrejövő támogatott lakhatási szolgáltatások szempontjából kulcsfontosságúak, 
alapvetően meghatározzák a kiváltás sikerét, fenntarthatóságát.  
 
E csoportot jellemzi a saját ágazati célok követése, kevésbé nyitottság a komplex, egyénre szabott 
megoldásokra. A szakmai tapasztalatcserére való hajlandóság bizonytalan. A projektben feladatunk a 
célcsoport hálózatosodásának, a célcsoport tagjai közötti tapasztalatcserének előmozdítása és módszertani 
hátterük megerősítése. 

Fogyatékos személyeket körülvevő szűkebb környezet  

A csoport jelentős befolyással rendelkezik a tekintetben, hogy a létrejövő új szolgáltatások (támogatott 
lakhatási férőhelyek) mely településeken, hol valósulnak meg. A közvetlenül érintett szomszédság, vagyis 
az újonnan létrejövő, fogyatékossággal élő embereknek otthont adó lakóépületek (TL házak) szomszédjai, 
az érintett települések/településrészek döntéshozói, lakói, véleményformálói esetében szükséges annak 
elérése, hogy lehetőleg partnerként, támogatóan álljanak a kiváltás mellé.  
 
Ezen csoport érdeke egyfelől a problémamentesen integrálódó fogyatékossággal élő emberek és támogató 
szolgáltatások létrejötte, másfelől az új szolgáltatásokkal létrejövő új munkahelyek létrehozása.  
A csoport hátránya a vélt vagy valós félelmek és előítéletek, valamint a fogyatékosságból adódó 
nehézségek meg nem értése.  
 
Ez a csoport jelentősen képes hozzájárulni a projekt eredményeinek eléréséhez, illetve 
fenntarthatóságához. A projektből közösségfejlesztői, kommunikációs, információs és változáskezelési 
tevékenységek vonatkoznak rájuk. 
 
A célcsoport tagjainak részletes bemutatása 
 
Az ellátottak köre:  

A kitagolással érintett lakókról – összefoglalóan – elmondható, hogy jelentősebb részt a gyermekvédelmi 
intézményekből kerültek a szakosított intézményi ellátásba. Csak csekély számban vannak, akik családból, 
illetve önálló életvitelből érkeztek. Az iskolázottság vonatkozásában elmondható, hogy általában – a régi 
terminológia szerinti - kisegítő iskolát végezték, néhányan egyszerűbb szakmákat tanultak (kosárfonó, 
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mézeskalács-készítő, szövő stb.) Családi – hozzátartozói kapcsolattartásuk épp előbbiek miatt felületes, 
vagy egyáltalán nincs, a gondnoki teendőket zömmel hivatásos gondnokok látják el. 

Fentiek miatt a kitagolás: ’lakóházakba’ költözés kommunikációja rendkívül nagy odafigyelést igényel, 
hiszen az érintetteknek nincs semmiféle megelőző tapasztalata intézményen kívüli lakókörnyezetben való 
életről. 

A rendkívül szórt életkori megoszlás, illetve a fogyatékosság fokának változatos eltérése további 
szervezéstechnikai problémát generál. Itt kell, említsük a kommunikáció precíz, egyénre szabott tervezését 
és kivitelezését, hiszen sok érintett számára nem lesz nyilvánvaló a kitagolással járó előnyök sora. Fontos 
szempontként kezeljük – az érintett dolgozók kiválasztásakor – az érintett lakók állandóság-igényét, 
amennyiben a kiválasztás alapját jelenleg is működő: „személyi-gondozó” rendszerünk adja.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a kitagolásban érintett valamennyi lakónk a foglalkoztatás különböző szintjein – 
jelenleg is – napi szinten aktív, kereső munkát végez, így a szolgáltatás-tervezéskor figyelembe kell venni, 
hogy a tervezett műhelyekbe továbbra is eljuthassanak. Tervezési szempont az is, hogy akik életkoruk 
miatt a rendszeres foglalkoztatásból kikerülnek, ’atipikus’ formában továbbra is érdemi, rendszeres 
tevékenységet végezhessenek. 

Itt kell, említsük a támogatott szabadidő szervezést, mely jelen keretek közt a mindennapokban biztosítja 
(valamennyi érintett lakó számára) a sport-, szakköri-, kulturális lehetőségekhez való alternatív hozzáférést, 
illetve a támogatott döntési-választási folyamatot e lehetőségek használatában. 

Ellátottak intézményi előtörténete: 

Tekintettel arra, hogy az intézmény ellátási területe a főváros közigazgatási területére terjed ki, a bekerülők 
Budapestről kerülnek az intézménybe. 
 
Az ellátottak közül 7 fő családból, 51 fő intézményi ellátásból érkezett, 2 fő önállóan élt. 
 
Az alábbi diagram összesített adatok szerepelnek arra vonatkozóan, hogy hány éve tartózkodnak az 
ellátottak az intézményben. 

Az intézményben tartózkodás időtartama 

 
 

 
 
 
 

7

13

1
39

Ellátottak száma (fő)

1 - 5 éve 6 - 10 éve 11 - 15 éve 16 évnél korábban
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Amint azt a fenti diagramból kitűnik, az intézményben élők mintegy 2/3-a 16 évnél hosszabb ideje él az 
intézményben. 
 
Az ellátottak intézményben eltöltött hosszú időtartamára különös figyelemmel kell lenni a kiváltás során, 
hiszen a lakók az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben alkalmazkodtak az intézményi ellátáshoz, 
készségeik, attitűdjeik is ennek megfelelően alakultak át. 

Korösszetétel 

Az ellátottak közül 32 fő férfi és 28 fő nő, az átlag életkor 45,8 év. A korösszetétel kedvező a támogatott 
lakhatási programban való részvételre, a foglalkoztatásban, nappali ellátásba történő aktív bevonásra, az 
önálló életvitellel kapcsolatos készségek kialakítására, fejlesztésére.  
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Fogyatékosság mértéke szerinti összetétel 

Az ellátottak közül 50 fő középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő személy, és 10 fő enyhe értelmi 
fogyatékossággal élő.  

 

 
 
 
Az egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazott célokat az ellátottal, annak gondnokával, és a szakmai 
teammel közös együttműködésben készítjük el. Az ápoló-gondozó otthoni ellátást igénybe vevők számára a 
szinten tartó feladatok, fejlesztések célja:  
 

- az ápolt-tiszta megjelenés,  
- a személyes lakókörnyezet tisztasága,  
- az egymás iránti tolerancia,  
- hatékony verbális kommunikáció, 
- személyre szóló, aktív és passzív mozgásfejlesztés, 
- munka-rehabilitációs foglalkoztatásban való aktív részvétel. 

 
A strukturált ellátási modell szerint együttműködő fejlesztő pedagógusok, ápoló-gondozók és a szociális 
foglalkoztatásban dolgozó segítők ezen feladatokat, célokat tudatosítják az ellátottakkal az egyéni- és 
kiscsoportos megbeszéléseken is, és folyamatosan követik, segítik a célok megvalósítását. 

Családi helyzet 

Élő családi kapcsolattal 27 fő ellátott rendelkezik, ők rendszeresen hazalátogatnak, folyamatos a 
kapcsolattartásuk a hozzátartozóikkal, havonta és a nagyobb ünnepek alkalmával tölt családjával hosszabb 
időt  
 
A támogatott lakhatás kialakításánál meghatározó szempont, hogy az ellátottak kapcsolattartása, 
hazautazása továbbra is zavartalan legyen, erősítve a családi kapcsolatokat.  

Gondnokság 

50

10

Fogyatékosság mértéke

Középsúlyos Enyhe
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A gondnokság mértéke az alábbiak szerint oszlik meg, melyet az alábbi diagram szemléltet. 

 

Az ellátottak közül 18 fő cselekvőképes, 30 fő cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt 
áll, 12 fő cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll. Az ideiglenes gondnoksággal 
rendelkező lakók száma 0 fő.  

Az ellátottak felkészítésénél a család, a gondnokok szerepe, részvétele nagyon fontos az új ellátási forma 
megvalósításához. A projekt ideje alatt szükséges találkozókat szervezni a törvényes képviselők részére, 
hogy a gondnokság tartalmi elemeit hozzá lehessen igazítani az új típusú szociális szolgáltatáshoz, a 
támogatott lakhatáshoz. Szakmai találkozó kerül megszervezésre az illetékes gyámhivatalok köztisztviselői, 
a hivatásos gondnokok és az intézmény dolgozóinak részvételével.   

Képzettség-végzettség 

Az ellátottak közül 59 fő kisegítő-, illetve speciális iskolai végzettségű, 1 főnek érettségi bizonyítványa van. 
 
 

Az ellátottak iskolai végzettség szerinti megoszlása 
 

12

30

0

18

Ellátottak száma (fő)

Cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság

Cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság

Ideiglenes gondnokság

Cselekvőképes
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Munkaerő-piaci helyzet 

Az ellátottak közül mindenki foglalkoztatott. 

Jövedelem 

Kiemelendő, hogy az ellátottak munkából származó jövedelemmel rendelkeznek, amely az intézményben 
folyó foglalkoztatás minőségét és színvonalát is jelzi. A támogatott lakhatási körülmények között továbbra is 
hangsúlyt kap a lakók képességeinek, készségeinek megfelelő foglalkoztatás szervezése. 

Az ellátottak jövedeleme a következőkből tevődik össze: 

 Családi pótlék 

 Fogyatékossági támogatás 

 Rokkantjáradék 

 Árvaellátás 

 Munkabér 

 Öregségi nyugdíj 

 
Támogatási szükségletek  
 
A támogatási szükségleteket teljesen egyénhez igazítva, individuálisan kell kialakítani, meghatározni, 
hiszen minden ellátott más és más, eltérő igényekkel, szükségletekkel rendelkezik. Ami minden ellátottnál 
felmerült, az a háztartás (főzés, mosás), a segítők jelenléte és az ügyintézés.  
 
A szükségletfelmérések a szakmai rendelet 14. számú melléklete alapján kerültek elkészítésre 60 fő 
ellátottal.   

Szolgáltatási igények 

Ellátottak száma (fő)

Nincs Kisegítő-, speciális iskola Érettségi
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Tekintettel arra, hogy a beköltözésre várók közül többen mozgássérültek, mozgásukban korlátozottak, így 
életminőségük javítása érdekében szükséges a lakások akadálymentesítése. 
 
A célcsoport tagjai között 8 fő kerekesszékes, továbbá 8 fő egyéb mozgássérüléssel élő van. A 
kerekesszékesek között 6 fő megbízhatóan használ elektromos kerekesszéket, mely rendkívül segít a 
lakókörnyezettől távolabbi helyszínek elérését is. Lakóink körében nagy igény van a különböző programok 
és kulturális rendezvényeken való részvétel iránt. Figyelembe véve a mozgássérültek általános igényeit a 
minőségi életvitel tükrében szükség van az akadálymentes közlekedés mellett: közlekedők, közös terek 
kapaszkodókkal való ellátására, mozgássérült wc, fürdőszobai felszerelésre, szoba wc, gördíthető 
fürdetőszékre, illetve a pihenéshez szükségek kényelmi eszközökre. A fenti segédeszközök folyamatos 
biztosítása érdekében szükség van az eszközök félévente történő felülvizsgálatára, karbantartására, 
javítására. 
 
A lakók felkészítésénél előtérbe kell helyezni a család, a gondnokok szerepének, részvételének 
fontosságát.  
A projektidőszak alatt tematikus találkozók szervezését tervezzük a törvényes képviselők részére azért, 
hogy a gondnokság tartalmi elemeit hozzá lehessen igazítani az új típusú szociális szolgáltatáshoz, 
lakhatási szolgáltatáshoz.  
 
Szakmai találkozó kerül megszervezésre az illetékes gyámhivatalok munkatársai, a hivatásos gondnokok 
és az intézmény dolgozóinak részvételével. 
 

 

Jövőre vonatkozó elképzelések 

Az ellátottak jövőbeli elképzelései meglehetősen széles skálán mozognak a passzivitás és a tartalmas, 
konkrét célok megfogalmazását illetően. Vannak, akik már tudatosan készülnek az intézmény 
„elhagyására” és ebből fakadóan az alábbiakat „nyilatkozták”, mint a jövőben elérendő terveikre 
vonatkozóan: 

 
 "szakmát akarok tanulni" 
 „konyhakertet szeretnék kialakítani” 
 „szeretnék állatot tartani” 
 „kikerülni az intézményből” 
 „szeretnék együtt élni a párommal” 

 
A jövőre vonatkozó elképzelések megvalósulásában kiemelkedő szerepet szánunk az esetfelelősöknek, 
hiszen az ő segítségükkel reális, elérhető, megvalósítható, ez által sikerélményt eredményező célok 
kerülhetnek megfogalmazásra és megvalósításra.  

Az intézményi várólistán lévők főbb jellemzői 

Az ellátásra várakozó személyek közül 74 fő családban él, 24 fő intézményben, 4 fő önállóan él. A 
várakozók túlnyomó többsége rendelkezik élő családi kapcsolatokkal. 
 
A várakozók közül 23 fő cselekvőképes, 18 fő cselekvőképessége részlegesen korlátozott, míg 61 fő 
cselekvőképessége teljesen korlátozott.  
 
A várakozók közül 15 fő autista, 1 fő autista és látássérült, 21 fő súlyos értelmi fogyatékos, 48 fő 
középsúlyos értelmi fogyatékos, 3 fő középsúlyos értelmi fogyatékos és mozgássérült, 2 fő középsúlyos 
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értelmi fogyatékos és látássérült, 11 fő enyhe fokú értelmi fogyatékos, 1 fő enyhe fokú értelmi fogyatékos és 
látássérült.  
A várakozók közül 32 fő nem rendelkezik végzettséggel, 66 fő speciális, illetve kisegítő iskolai 
végzettséggel rendelkezik, 1 fő befejezett 11. osztályos iskolai végzettsége van, 2 személynek van 
befejezett 8 általános iskolai osztálya. 1 fő OKJ-s varrónői képesítéssel rendelkezik. A 102 ellátásra 
várakozó személy közül néhány kivételtől eltekintve, senki sem vesz részt szociális foglalkoztatásban. 
A várakozók jövedelme a családi pótlékból, rokkantjáradékból, fogyatékossági támogatásból, rehabilitációs 
ellátásból, időskorúak ellátásából tevődik össze. 

A várakozók átlagéletkora 35,5 év. A 102 fő várakozóból 65 fő férfi, 37 fő nő. 
 
Az intézménybe történő bekerülés átlagos ideje 5-8 év. 
 

Következtetések, szükségletek és a támogatott lakhatás 

Az intézmény bemutatásánál jól látható, hogy a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény 
többféle típusú ellátást is megvalósít. A nagy létszámú, ápoló-gondozó ellátást nyújtó telephely 
intézményeken túl Tordas községben működik egy ápoló-gondozó célú lakóotthon is. Mivel a két telephely 
intézményben ellátottak száma összesen 260 fő, a lakóotthonban 12 fő él, így felmérhető a kétféle típusú 
ellátás közötti különbség. A nagy létszámú intézményi ellátás esetében az egyéni szükségletekre és 
képességekre alapozott magas színvonalú szociális szolgáltatás nyújtására kevesebb a lehetőség, mint a 
családias-, lakóotthoni környezetben ellátásban részesülő fogyatékosok esetében. A családias környezet 
teret biztosít a fokozott segítségnyújtásra, több lehetőséget ad a személyes odafigyelésre, az egyéni 
képességek és szükségletek fejlesztésére. Fontos tény továbbá, hogy a nagy létszámú intézményi ellátás 
esetén jellemző a hospitalizáció, így kisebb az esély a társadalmi, munkaerő-piaci integrációra, míg a 
lakóotthoni ellátásban élők esetében nagyobb fokú az önállóság, mindennapi kapcsolatot ápolnak a 
közvetlen környezetükben élőkkel, társadalmi integrációjuk lehetősége nagyobb fokú. A lakóotthoni ellátás 
nem csak az önellátást és a társadalmi integrációt segítheti elő, de mindezek következtében a munkaerő-
piaci integrációra való esély is nő. Azt tapasztaltuk, hogy a lakóotthonban élők nagyobb önbizalommal 
mennek el külső helyszínre munkát végezni, kitartóbbak és könnyebben illeszkednek be a munkahelyi 
környezetbe.  

Fiziológiai szükségletek:  
- több idő jut egy személy higiéniai szükségleteinek ellátására, a meglévő készségek fejlesztésére,  
- ténylegesen személyre szabott ellátás biztosítható, 
- nagyobb választási lehetőség térben és időben (mikor akar felkelni, lefeküdni, enni, inni – és mit), 
- több személyes tér és pihenési lehetőség, 
- kevesebb „zavaró” inger (zaj, fény, hőmérséklet, szag, stb.), 
- több figyelem (testi-lelki problémák korábbi felismerése) szükség esetén, 
- nagyobb személyi biztonság, 
- nagyobb vagyoni biztonság,  
- kisebb fertőzés veszély, 
- kisebb tévesztési esély (gyógyszer, diéta ruha, stb.) 

 
Pszichés/mentális szükségletek: 

- nagyobb személyes tér, nagyobb nyugalom, 
- kevesebb konfliktusforrás, kevesebb stressz, 
- több törődés (nagyobb figyelem), 
- gyorsabb probléma felismerés, gyors reakció baj esetén, 
- szükség esetén a konfliktusforrás fizikai elválasztásának lehetősége (másik lakóépületbe 

(lakóotthonba), otthonba helyezéssel), 
- szélesebb körű interperszonális kapcsolatok (több helyszín, több szolgáltató, több ember (nagyobb 

esély egy „lelki társ” vagy „barát” megtalálására), 
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- szélesebb körű lehetőségek a kiteljesedésre, az egyén számára megfelelő elfoglaltság, örömforrás 
felismerésére, 

- a „képes vagyok rá” és „meg tudtam tenni” öröme: sikerélmény 
 
Szociális szükségletek: 

- a választás lehetősége, 
- szegregáció, izoláció felszámolása, 
- a környezet felfelé nivelláló hatása, 
- társas kapcsolatok kiszélesedésének lehetősége, 
- egyéni kiteljesedés lehetősége (érdeklődésnek megfelelő tevékenységek köre bővül, így az egyén 

számára szívesen végzett tevékenység megtalálásának esélye is nő, így önelégedettsége, 
önbecsülése, önértékelése, önbizalma – ez által társadalmi megbecsültsége is nőhet), 

- intim kapcsolat létesítésének lehetősége növekszik 
 
Társadalmi szükségletek 

- nagyobb esély a foglalkoztatásra (nagyobb önállóság, nagyobb motiváció, több kihívás, több 
lehetőség), 

- a nagyobb önellátás kevesebb támogatást igényel, amely olcsóbb szolgáltatást eredményez, 
- a lassabban romló állapot kevesebb gondozást, gyógyszert, segédeszközt, kisebb fenntartási 

költséget igényel. 
 
Mindezen szükségletek együttesen nagyobb társadalmi elfogadottságot eredményeznek. 
 

2.3. AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA BEMUTATÁSA  

Szervezeti felépítés  

 
A Fejér Megyei Gesztenyés Szociális Intézmény integrált formában működik összesen 448 férőhelyen az 
alábbiak szerint:   

Intézmény neve Címe Ellátási 
forma 

Engedélyezett 
férőhelyek 

száma 

Értelmi Fogyatékosok és 
Pszichiátriai Betegek Otthona 
Tordas  

2463 Tordas, Gesztenyés út 1. fogyatékos 
személyek 
otthona 

200 

Fogyatékosok és Pszichiátriai 
Betegek Otthona Tordas 

2463 Tordas, Hangyasor 255/4. 
hrsz.  

fogyatékos 
személyek 
otthona 

60 

Lakóotthon  2463 Tordas, Somogyi Béla u. 35.  fogyatékos 
személyek 
ápoló-
gondozó 
célú 
lakóotthona 

12 
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Pszichiátriai Betegek Otthona  1183 Budapest, Ráday Gedeon. u. 
3.  

pszichiátriai 
betegek 
otthona 

140 

Lakóotthon 1183 Budapest, Ráday Gedeon. u. 
3. (155605/2 hrsz.) 

pszichiátriai 
betegek 
rehabilitációs 
célú 
lakóotthona 

36 

 
 
 
Az igénybe vehető szakosított ellátási formák az alábbiak: 
 

- fogyatékos személyek ápolást, gondozást nyújtó ellátása, 
- fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása, 
- pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó ellátása, 
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása. 

 
Az intézmény szociális foglalkoztatást biztosít az ellátottak számára. A foglalkoztatás a teljes intézményben 
munka-rehabilitációs (146 fő) és fejlesztő-felkészítő (12 fő) foglalkoztatási formában, napi 4-6 órában 
valósul meg. Külső foglalkoztatónál szociális foglalkoztatásban 24 fő vesz részt. 
 
A munka-rehabilitációs foglalkoztatás célja az ellátott személyek munkakészségének, fizikai és mentális 
állapotának munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 
célja a társadalmi integráció elősegítése. 
 
Az intézmény szervezeti tagozódása az intézményvezető, az intézményvezető helyettes, az 
intézményvezető ápoló, a mentálhigiénés csoportvezető és a telephelyvezetők irányításával valósul meg. 
 
A székhely intézmény szakmai feladatellátását intézményvezető ápoló, koordinátori feladatokat ellátó 
ápoló-gondozó, szociális és mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás-szervező, fejlesztő pedagógus, 
szabadidő-szervező, mozgásterapeuta, szociális foglalkoztatási koordinátor, szociális foglalkoztatási segítő, 
szociális ügyintéző, titkársági ügyintéző és takarító segíti. 
 
A jelenlegi intézményi struktúra jelentős gátakat szab az innovációnak, a közösségi alapú ellátás 
megvalósításának, a társadalmi re-integráció és az önálló életvitel lehetőségének. 
 
A Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Hangyasori telephelyéről 60 fő 
fogyatékos ellátott kerül kitagolásra Baracska, Martonvásár és Gyúró településekre. 
 
A támogatott lakhatás létesítésére az alábbi szempontok szerint került kiválasztásra a település:  
a.)  a kiválasztás vegye figyelembe a lakók felmérése során feltárt egyéni igényeket (a lakók 

preferenciája azzal kapcsolatban, hogy hol, mely településen szeretnének élni);  
b.) • alapvető közszolgáltatások megléte: legalább házi orvos, járóbeteg-szakellátás a településen vagy 

20 km-en belül – pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek esetében a járóbeteg-szakellátás 
keretei közt biztosított pszichiátriai gondozó elérhetősége döntő jelentőségű;  
• település közösségi közlekedéssel való elérhetősége;  
• bolt, gyógyszertár megléte a településen;  
• közlekedés: járdák és burkolat megléte, bicikliút, tömegközlekedés (távolság, gyakoriság, 
akadálymentes járműpark),  
• szolgáltatások megléte: szociális, egészségügyi, oktatás és egyéb közszolgáltatások és piaci 
szolgáltatások (pl. fodrász) megléte, illetve elérhetősége,  
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• foglalkoztatási lehetőségek, a munkahely közelsége (pl. ingázás szükséges-e?),  
• vásárlási lehetőségek,  

 
Az adott településeken belül, a településrész kiválasztásának objektív szempontjai  

• kulturális és sportlehetőségek,  
• biztonság: rendőri, rendészeti, mezőőri, polgárőri jelenlét, helyi lakosok hogyan védik az 
ingatlanokat,  

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017 
 
A lakhatási ingatlanok mindegyike belterületi részeken, lakóövezetben, családi házas településrészeken 
kaptak helyet, egymástól és a szolgáltatási központoktól elkülönülten. 
 
A fejlesztésnek köszönhetően a támogatott lakhatás öt 12 férőhelyes lakóépületben valósul meg. 
 

A megvalósítandó támogatott lakhatás bemutatása 

Település 
Lakóépület 

férőhelyszáma (fő) 
Kiváltás módszere 

Baracska 12 ingatlan építés 
Martonvásár 12 ingatlan építés 
Martonvásár 12 ingatlan építés 

Gyúró 12 ingatlan építés 
Gyúró 12 ingatlan építés 

Baracska Szolgáltatási Centrum ingatlan építése 
 

A szervezeti struktúra átalakítása kiszolgálja a támogatott lakhatás, mint új egység szakellátási és 
alapellátási igényeit úgy, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű szakembert biztosít a támogatott 
lakhatásban élők számára, valamint a nyújtott alapellátási szolgáltatások számára is. Prioritásként 
fogalmazható meg a hatékony humánerő gazdálkodás és a gazdaságos működtetés. Az új struktúra a 
jelenleg működő és részben fennmaradó intézményi rendszer mellett párhuzamosan kerül kiépítésre és 
üzemeltetésre. Kapcsolódási pontot részben az infrastrukturális rendszer, részben az intézményt is ellátó 
személyzeti és műszaki csoport jelent.  

Az új szervezeti egységben két alapvető terület különül el:  

1. lakóházak, 
2. alapellátás 

 

Az alapellátás hivatott a lakóházakba költöző fogyatékkal élők természetes és közösségi igényeit kielégíteni 
úgy, hogy ezek az ellátási formák nyitottá válnak a befogadó községek rászoruló lakossága számára is. A 
szolgáltató központ irányítását 1 fő koordinátor végzi, aki felel elsősorban a lakóházakba költöző 
fogyatékosok ellátásának szervezéséért, ugyanakkor a településen működő szolgáltatókkal való 
együttműködésért, illetve a rászoruló települési polgárok igénybevételének biztosításáért. A lakóházakban 
tevékenykedő esetfelelős feladata és felelőssége a házakban élők lehetőség szerinti önálló életvitelének 
támogatása úgy, hogy ők a tényleges igényeik és szükségleteik szerinti szolgáltatásokhoz a szolgáltató 
központban hozzájuthassanak.  

A kísérő-támogató személyzet részletes feladatai: 

A lakók képességeinek és szükségleteinek megfelelő munkahely felkutatása (védett munkahelyek, 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására alkalmas területek felkeresése). 
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Szervezi a lakók munkavégzéssel kapcsolatos ügyeit (tájékoztatás lakók, gondnokok felé, munkahelyi 
feladatok pontos megismerése, a lakás és a munkahely közti utazás/ utaztatás szervezése). 

Napi létszámjelentések elvégzése. 

Szabadidős tevékenységek szervezése (programok, rendezvényeken való részvételi szándék igényének 
felmérése, az igénynek megfelelő szervezése). 

Napi munka utáni aktív szabadidő szervezése. 

Személyi és környezeti higiéné rendjének kialakítása. 

Kert és park gondozás a lakók bevonásával (tervezés, megvalósítás). 

Személyi higiénében segítségek igénylők szükséglet alapú támogatása. 

A jogszabályi előírásnak megfelelő étkezés biztosítása (közös főzés, reformkonyhai előírásoknak megfelelő 
étkezési szolgáltatás igénybevétele). 

Családi és társadalmi kapcsolatok biztosítása, külső látogatók fogadási rendjének kialakítása. 

Aktív részvétel egyéni beszélgetések során a pénzkezelést és a zsebpénz felhasználást érintően. 

Közös vásárlás megszervezése, lebonyolítása olyan lakók esetében, akik nincsenek tisztában a pénz 
értékével. 

Egyéni ruházat és egyéb textíliák mosása, vasalása, rendben tartása folyamatosan. 

Egyénre szabott egészségügyi ellátás szervezése, időpontok egyeztetése, szállítás, betegkísérés 
lebonyolítása. 

Rendszeres együttműködés, tájékoztatás a közvetlen felettessel és az intézmény igazgatójával. 

Szoros kapcsolattartás a lakók életében résztvevő személyekkel (hivatalos és magán) 

 

 

 

 

A lakóházaknak helyet adó települések bemutatása: 

Martonvásár Fejér megye északkeleti részén található, 7-es számú főút mellett, Budapesttől 30 km-re, 
Székesfehérvártól is 30 km-re, a Velencei tótól 13 km-re, Százhalombattától 9 km-re nyugati irányban. 
Területe 31 km2, lakónépessége 5540 fő. A településen keresztülfolyik a Szent László patak.  

A város Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon fekszik. Martonvásárra Budapestről sűrűn közlekednek 
elővárosi vonatok, de Székesfehérvárral, kisebb számban Siófokkal és Nagykanizsával is rendszeres 
összeköttetésben áll. A település a 7-es elsőrendű főút mellett terül el, határában fut az M7-es autópálya. 
Sűrű az autóbusz forgalom a szomszédos települések között. Martonvásárt valószínűleg már 
időszámításunk előtt a kelta és szarmata népek lakhatták. A törökök vezettek hadjáratot a településen 
keresztül, ami miatt a 16. század közepére már teljesen elnéptelenedett. Az 1770-es években a Brunszvik 
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család kezére került a terület, ők nagyszabású építkezésekbe kezdtek, római katolikus templomot és egy 
barokk stílusú kastélyt építettek, nagyszámú telepest vonzottak a korábban kihalt faluba. A város nagy 
büszkesége, hogy 1800-ban itt vendégeskedett Ludwig van Beethoven. 
Korán, már 1861-ben kapcsolódott a település a vasúti hálózatba a Déli Vasúttársaság Buda-Nagykanizsa 
vonalára, amely sokáig a második legjelentősebb vasútvonal volt Magyarországon. A második világháború 
súlyos pusztításokat végzett a településen, ahol a Brunszvik család korábbi birtokainak szétosztásával 
nagy lehetőség nyílt a mezőgazdaság további növelésére. 1951-ben mezőgazdasági kutatóintézet alakult a 
faluban, ami 1953-tól kezdve a Magyar Tudományos Akadémia kezelésében állt. Szintén ebben az 
időszakban alakult ki Martonvásár turizmusa, amelynek nagy növekedése 1991. után az első „Martonvásári 
Napok” megrendezésével kezdődött. 1985. és 1994. között a település külterületén fekvő Martonvásári 
Büntetés-végrehajtási Intézetben tartották fogva a szigorított javító-nevelő munkára ítélt személyeket.  

A település 2005-ben kapott városi rangot. A települést a Kormány 2013-tól a Martonvásári járás 
székhelyének jelölte ki. 

Martonvásár egészségügyi ellátása háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői szolgálat, fogorvosi rendelő, 
gyógyszertár, velencei járó beteg ellátással és székesfehérvári kórházi ellátás által valósul meg. 

Martonvásár nevezetességei: Brunszvik kastély, Óvoda múzeum, Beethoven múzeum, Magyar 
Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete, Római katolikus templom (1773 barokk). 

Rendezvények: a kastélyparkban évente, július-augusztusban koncerteken Beethoven-műveket mutatnak 
be.  

Martonvásár város népességadatai 2015. évben 

Leírás Érték (fő) 
Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból 
továbbvezetett adat) 5592 

Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén 936 
Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén 905 
Lakónépességből a 15-64 évesek száma az év végén 3751 

Forrás: saját szerkesztés (KSH-TSTAR) 
 

 

 

17%

16%

67%

Martonvásár lakónépességének kor szerinti 
megoszlása 

Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén

Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén

Lakónépességből a 15-64 évesek száma az év végén
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A település öregedési indexe a 2015. évben 

Leírás Érték 
Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén  936 fő 
Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén  905 fő 
Öregedési index 97 % 

Forrás: saját szerkesztés (KSH-TSTAR) 
 
 

                                        Martonvásár településen nyújtott alapszolgáltatások  

 

 

A település 2013. júliusában elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjában problémaként említi a 
település vonatkozásában a fogyatékos emberek munkavállalási lehetőségeit. Erre mindenképpen egyfajta 
megoldási alternatívát jelent a jelen beruházással megvalósítani kívánt foglalkoztatások megvalósítása. 

Baracska község Fejér megye délkeleti részén, a Váli-víz mellett fekvő település. Terület 40 km2, 
lakónépessége 2640 fő. Martonvásár 3,5 km távolságra található. Baracska és környéke már az ókorban is 
lakott helynek számított, a falu északi részén előkerült nagyszámú római korból származó lelet alapján. A 
település Bojta kun vezértől származott Baracska nemzetség fészke. Ez a nemzetség azonban a tatárjárás 
alatt elpusztult, mivel többé nincs említve. A középkorban nemesi birtokosok lakták, a török kortól pusztává 
vált.  

Szociális 
alapszolgáltatások

házi segítség-
nyújtás

étkeztetés

család-
segítésgyermekjóléti 

szolgáltatás

támogató 
szolgálat
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Fényes Elek a Magyarország Geográfiai Szótára című művében az alábbiakat írja Baracskáról: „Baracska, 
puszta, Székes-Fejér vármegyében, Martonvásár és Velence közt a budai országútban, 379 katolikus, 1018 
református, 12 evangelikus, 41 zsidó lakta”. 

Közigazgatási területén 1945. óta büntetés végrehajtási munkáltatást szolgáló állami tulajdonú gazdaság 
üzemel. Itt működik a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.  

A településen található intézmények: iskola, óvoda, Faluház, községi Könyvtár. A község gyógyszertárral, 
fogorvosi rendelővel, Ercsiben megvalósuló járóbeteg ellátással, védőnői, háziorvosi szolgálattal 
rendelkezik.  
Szabadidős, kikapcsolódási lehetőséget a település sportpálya, műfüves pálya, játszótér, szabadidő park 
által biztosít. A településen látható még az I. és II. világháború során elesett baracskaiaknak és baracskai 
születésűeknek állított emlékmű valamint a községben elesett szovjet katonák emlékműve, és a 
Vörösmarty Emlékhely. 
Baracskán mind református, mind katolikus templom megtalálható.   
 
Baracska nevezetességei: Református templom-klasszicista stílusban épült a XIX. században. 1944-1945-
ben leégett, majd 1957-58-ban eredeti formájában állították helyre. Három harangja van. Következő 
nevezetessége a Vörösmarty Mihály emlékműve, valamint Baracska-Annamajorban található Közép-
dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet. 

Baracska település népességadatai 2015. évben 

Leírás Érték (fő) 
Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból 
továbbvezetett adat) 

2679 

Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén 403 
Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén 428 
Lakónépességből a 15-64 évesek száma az év végén 1848 

Forrás: saját szerkesztés (KSH-TSTAR) 
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Baracska lakónépességének kor szerinti megoszlása 

Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén

Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén

Lakónépességből a 15-64 évesek száma az év végén
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A település öregedési indexe a 2015. évben 

Leírás Érték 
Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén  403 fő 
Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén  428 fő 
Öregedési index 106 % 

Forrás: saját szerkesztés (KSH-TSTAR) 
 

       

                                           Baracska településen nyújtott alapszolgáltatások 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyúró község Fejér megyében a Szent László patak mellett terül el, Budapestről az M7-es autópályán 
közelíthető meg. Területe 24 km2, lakónépessége 1244 fő. A település jellegzetes dombjai: Páskom-hegy 
194 m, Öreghegy 178 m, Új-hegy 162 m. 

Már az ókorban lakott hely volt, mit a határ különböző részein talált hamvvedrek, kelta és római pénzek, 
valamint a határ északi részében talált ókori épületkövek igazolnak. Az első írásos okmány 1340-ben 
Gyúrót már falunak mondja. A háború után rövid ideig önállóan működött a közigazgatás, majd Tordassal 
vonták össze. Új korszak kezdődött a község életében, amikor 1989-ben újra kiharcolta önállóságát. A 
közigazgatás szétválásával egyidejűleg az oktatás is önállósodott.  

Az óvoda kistérségi társulás fenntartásában működik. A KLIK által fenntartott általános iskola a tordasi 
iskola tagintézményeként csak alsó tagozattal működik, a felsősök Tordasra járnak. 
Gyúrón Egészségház működik, háziorvos, fogorvos és védőnő látja el a szolgálatot. Az épületben 
gyógyszertár is működik. 
Közösségi terek a Faluház és annak udvara kis játszótérrel, sportpálya (mellette játszótér), Millenáris park 
emlékművel, a Posta előtti parkban Árpád emlékmű és Wass Albert emlékmű, valamint egy nagy játszótér. 
A Faluházban községi könyvtár és e-magyarország pont működik. Az iskolai rendezvényeket is befogadó 
terem mellett jól felszerelt konyha is található. 
Délben három templomból hallhatjuk a harangszót: református, evangélikus és római katolikus. Ez utóbbi 
templom országos védelem alatt álló műemlék. Mindhárom egyháznak működik helyben gyülekezete, a 
református gyülekezetnek van helyben lakó lelkésze. 
Forrás: gyuro.hu 
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Gyúró nevezetességei: Római katolikus templom, református templom, Milleniumi park és ennek közepén 
kerámiából készült Szent István kutat avattak 2000-ben, Emlékoszlop a világháborúkban elesett hősi 
halottak tiszteletére.  

Gyúró település népességadatai 2015. évben 

Leírás Érték (fő) 
Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból 
továbbvezetett adat) 1272 

Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén 217 
Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén 180 
Lakónépességből a 15-64 évesek száma az év végén 875 

Forrás: saját szerkesztés (KSH-TSTAR) 
 

 

 

 

 

A település öregedési indexe a 2015. évben 

Leírás Érték 
Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén  217 fő 
Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén  180 fő 
Öregedési index 83 % 

Forrás: saját szerkesztés (KSH- TSTAR) 
 

                                                

Gyúró településen nyújtott 
alapszolgáltatások  

 

17%

14%

69%

Gyúró lakónépességének kor szerinti megoszlása 

Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év végén

Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az év végén

Lakónépességből a 15-64 évesek száma az év végén
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Megvalósulás helyszínei:  

1. számú ház, Baracska 

A település elhelyezkedése közlekedési szempontból kiváló. A főváros és Fejér megye székhelye, 
Székesfehérvár között félúton fekszik. A településközi tömegközlekedési lehetőségek kedvezőek. 
Villamosított vasúti fővonal keresztezi a falut egy, a központtól 5 km-re fekvő vasútállomással, melynek 
elérését helyi autóbuszjárat könnyíti meg, és ez egyben bekapcsolja a település külterületeit is a falu 
mindennapi életébe. 
 
Az építéssel érintett ingatan, belterületi ingatlan a település déli oldalán a Tompa Mihály utca középső 
részén található. 

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

Az ingatlanhoz jelenleg a közművek csatlakozása nem megoldott, de az utcában megtalálható a víz, 
szennyvíz, gáz és villamos hálózat, melyekre a rácsatlakozás megoldható. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, 
melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási 
helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

2. számú ház, Martonvásár 

Az építéssel érintett ingatan belterületi ingatlan és a település központi részén a Rákóczi Ferenc utca 
középső részén található. 

Az ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, kis távolságon belül elérhető a buszmegálló és a 
vasútállomás is. 
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Az ingatlanhoz a közművek csatlakozása - a szennyvíz hálózaton kívül - megoldott. A szennyvízhálózat az 
utcában megtalálható, melyre a rácsatlakozás megoldható. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, 
melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási 
helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

3. számú ház, Martonvásár 

Az építéssel érintett ingatan belterületi ingatlan, a település központi részén a Bajcsy-Zsilinszky utcából 
nyíló Névtelen utca keleti részén található. 

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

Az ingatlanhoz jelenleg a közművek csatlakozása nem megoldott, de az utcában megtalálható a víz, 
szennyvíz, gáz és villamos hálózat, melyekre a rácsatlakozás megoldható. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, 
melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási 
helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

4. számú ház, Gyúró 

Gyúró zsákfalu, közúton az M7 autópálya 30-as lejárójától északi irányban haladva közelíthető meg.  
 
Az építéssel érintett ingatan belterületen, a település központi részén a névtelen utca nyugati részén 
található. 

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

Az ingatlanhoz jelenleg a közművek csatlakozása nem megoldott, de az utcában megtalálható a víz, 
szennyvíz, gáz és villamos hálózat, melyekre a rácsatlakozás megoldható. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, 
melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási 
helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

5. számú ház, Gyúró 

Gyúró zsákfalu, közúton az M7 autópálya 30-as lejárójától északi irányban haladva közelíthető meg.  
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Az építéssel érintett belterületi ingatan a település központi részén a névtelen utca nyugati részén található. 

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

Az ingatlanhoz jelenleg a közművek csatlakozása nem megoldott, de az utcában megtalálható a víz, 
szennyvíz, gáz és villamos hálózat, melyekre a rácsatlakozás megoldható. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű 
épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, 
háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

Baracska Szolgáltatási Centrum 

A belterületi ingatlanra elhelyezni kívánt szolgáltatási centrum földszintes, alápincézetlen, beépítetlen 
padlásterű épület (200 m2). Kialakításra kerül két közösségi tér, konyha, egy fektető, iroda, nemenkénti wc 
és akadálymentes zuhanyzó kialakításával, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

Ideköltözők igényei az erre reagáló szolgáltatások  

Lakóink az egyéni szükséglet felmérésekben feltárt szükségleteik, valamint megfogalmazott igényeik, illetve 
hagyományosan működő társas kapcsolataik alapján kerülnek egy-egy új lakóházba. Az egyéni kiváltási 
terv természetesen jelenlegi elképzeléseinket, illetve a lakói elképzeléseket is módosíthatja. Az új 
struktúrában célként tűzzük, hogy a támogatott lakhatásba költözők a tényleges igényeiknek megfelelően 
kaphassák meg azt a támogatói közreműködést, mely hozzásegíti őket a lehető legteljesebb önállósághoz 
úgy, hogy közben mindenkor érzékeny az igények és szükségletek változására. A gondozás, támogatás, 
segítségnyújtás terv szerint történik, melynek felelősei elsősorban az esetmenedzserek, de a 
lakóközösségek felelőssége is, hogy tagjaik igényeit, szükségleteit arra érzékeny módon észlelni és jelezni 
tudják. A gondozási folyamat magában foglalja a személyi segítést, a helyzet és helyváltoztatást, az 
önellátást, étkeztetést, egészségmegőrzést, egészségügyi kockázatok észlelését és a kockázatok minél 
teljesebb körű csökkentését, illetve kizárását.  

- A személyi higiéné biztosítása olyan gondozási feladat, mely magában foglalja a fürdetést, fogápolást, 
borotválást, szükség szerinti tisztázást (inkontinencia), körömvágást, hajápolást, hajvágást, az intim 
higiénia biztosítását és az ágyak, ágyneműk tisztántartását, fertőtlenítését. 

- Étkezés, étkeztetés szolgáltatás magában foglalja az étel elkészítését, igénybevételi helyre szállítást, 
tálalást, illetve az ételek elfogyasztásában nyújtott szükség szerinti segítségnyújtást. 

- Öltöztetés, öltözés az önállóan vagy részben önállóan öltözni (vetkőzni) képesek számára szükség 
esetén a ruházat kiválasztásában való együttműködés, a teljes ellátásra szorulók esetében maga az 
öltöztetés (vetkőztetés). 

- Hely és helyzetváltoztatás támogatása: mozgásukban részben korlátozottak, illetve mozgásképtelenek 
hozzásegítése a hely és helyzetváltoztatáshoz, személyi, illetve eszközös támogatás biztosítása. 

- Egészségmegőrzés, egészségvédelem magában foglalja a figyelem felhíváson túl a személyi és tárgyi 
feltételek biztosítását, illetve szűrésekhez és orvosi beavatkozásokhoz való hozzájutások elősegítését.  

- Egészségügyi kockázatok felismerése és csökkentése: környezet higiéné biztosítása. 
- Gyógypedagógiai segítségnyújtás: a lakók fogyatékosságából adódó deficitek kompenzációjára 

irányuló komplex pedagógiai tevékenység; lakóink számára a szükségleteikre választ adó 
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gyógypedagógiai módszer igénybe vételére lehetőséget biztosítunk. Hangsúlyosan kezeljük azokat a 
területeket, melyek a lakóközösségi adaptációhoz leginkább fontosak. 

- Felügyelet biztosítása: lakóink biztonságát és ettől el nem választható módon komfortérzetét biztosító 
személyi és technikai feltételek kialakítása. 

- Háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás: a mindennapi életvitelt („lakhatást”) biztosító segítő 
tevékenység, mely érzékenyen igazodik a lakó meglévő képességeihez és önellátási készségéhez. 
Tartalmazza mindazon feladatokat, melyek a mindennapi életben is a háztartásvezetés körébe 
tartoznak, s melyek kompetenciái az adott lakó vagy lakóközösség esetében hiányként jelentkeznek 
(ruhák, eszközök tisztántartása, takarítás, étkezés előkészítése, növények, kisállatok gondozása, 
szabadidős eszközök, szórakoztató elektronikai eszközöknek karbantartása, működtetése). 

- Szállítás: a mobilitás célszerű segítése, munkahelyre való eljuttatás, orvosi, szakorvosi ellátások 
helyének biztosítása azokban az esetekben, ahol az ellátást igénybe vevő mozgásában, önálló 
közlekedésében akadályozva van. 

- Készségfejlesztés: minden olyan segítő tevékenység, beavatkozás, amely nem a pedagógia, illetve 
gyógypedagógia eszközeivel valósít meg intervenciót pl. hivatalos ügyek intézése, érdekérvényesítés, 
döntéshozatalban való támogatás, pénzeszközök kezelése, stb. 

 

Személyi feltételek 

A támogatott lakhatás létszámaiban a szakmai rendelet szerinti létszámot, illetve a lakóotthoni praxisban 
tapasztalt szükség szerinti eltérést vesszük figyelembe.  

1. számú ház: 5 fő (1 fő esetfelelős, 4 fő kísérő támogatást biztosító munkatárs)  

2. számú  ház: 5 fő (1 fő esetfelelős, 4 fő kísérő támogatást biztosító munkatárs) 

3. számú  ház: 5 fő (1 fő esetfelelős, 4 fő kísérő támogatást biztosító munkatárs) 

4. számú ház: 5 fő (1 fő esetfelelős, 4 fő kísérő támogatást biztosító munkatárs) 

5. számú ház: 5 fő (1 fő esetfelelős, 4 fő kísérő támogatást biztosító munkatárs) 

Az egyéb szolgáltatások kapcsán (mentálhigiéné, pedagógiai támogatás, stb.) részben a szolgáltató 
központ munkatársai, részben az intézményben működő mentálhigiénés csoport munkatársai látnak el 
feladatot. 

Tárgyi, technikai feltételek 

Telephelyünkről a támogatott lakhatásba költözők mindnyájan enyhe, illetve középsúlyos értelmi 
fogyatékosok, 10 %-uk mozgásában is akadályozott, valamennyien nagykorúak. A lakóházak tervezésekor 
kiemelten fontos szempontnak tekintjük a teljes körű akadálymentesítést azért, hogy a változó, esetlegesen 
romló egészségi állapothoz is igazodni tudjon a lakókörnyezet. Valamennyi ház esetében elmondható, hogy 
túl az intimtér biztosításán, a közösségi terek, illetve szociális helyiségek elrendezése a könnyű 
tájékozódást, illetve az otthonosodást egyértelműen szolgálja.  

A személy számára az életkörülményeket az ő bevonásával úgy kell kialakítani, hogy azok az adott 
feltételeknek és az életmódjának a lehető legteljesebb mértékben megfeleljenek. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy a fogyatékossággal élő személyek ugyanolyan lakásokban, házakban élhetnek, mint nem 
fogyatékos társaik. Az ő életükben is különválnak a munka, a szórakozás és az otthon színterei. 

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017. 
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Az akadálymentesség biztosítása mellett hangsúlyt kapott az egyenlő esélyű hozzáférésre törekvés is, 
melynek értelmében az épület tervezésekor figyelembe lett véve, hogy  

- az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és 
kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva 
álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, 
berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók; 

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017. 

Az épületek nem mindenki számára nyitott közszolgáltatást nyújtó középületek, besorolásuk lakóépület, de 
tekintettel arra, hogy az ellátottak összetétele, állapota változhat, biztosítani kell az akadálymentesség 
utólagos kialakíthatóságát, az adaptálhatóságot. 
a lakók jelenlegi állapotának megfelelő akadálymentes kialakítást kell biztosítani, figyelembe véve: 
- a mostani fizikai és mentális állapotot 
- a használt segédeszközök használati, tárolási és karbantartási helyigényét 
- az életkor előrehaladtával lezajló állapotromlás negatív hatását és a projektcélként kitűzött 
képességfejlődés pozitív hatását is. 
 
Forrás: Az általános építészeti követelményeken felüli mérlegelendő szempontok a TL-házak tervezése 
során c. segédanyag 
 
Akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden 
ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, 
akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. 
A felmerülő lakói igények alapján a házak tervezésekor figyelmet kapott az infó-kommunikációs 
akadálymentesség is, továbbá minden speciális lakói igény: 
Látássérült személyek részére lakhatást nyújtó házak esetében az infó-kommunikációs akadálymentesítés: 
Braille-feliratok, tapintható jelzések (vak és aliglátó személyek részére), jelölések és megvilágítás (aliglátó 
és gyengénlátó személyek részére). 
 
Mozgássérült személyek részére lakhatást nyújtó házak esetében:  
- Teljes fizikai akadálymentesítés: kerekesszéket használó személyek esetében.  
 
 
Ennek megfelelően: 1. számú ház 

 

Sorszám Fogyatékosság foka 

1. Középsúlyos 

2. Enyhe, mozgássérült  

3. Középsúlyos 

4. Középsúlyos  

5. Középsúlyos 

6. Középsúlyos 

7. Enyhe 

8. Középsúlyos 
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9. Középsúlyos 

10. Középsúlyos 

11. Középsúlyos 

12. Középsúlyos 

 

 

Szükséglet szerinti feltételek: 
 

- Akadálymentes környezet 
- Széles közlekedőterek 
- Praktikusan kezelhető középmagas heverő 
- Kerekesszék tároló 
- Legalább 100 cm széles ajtók 
- Kapaszkodók folyosókra, mellékhelyiségekbe 
- Akadálymentes fürdő 
- Zárható szekrény 
 

2. számú ház 

Sorszám Fogyatékosság foka 

1. Középsúlyos 

2. Enyhe  

3. Középsúlyos 

4. Enyhe 

5. Középsúlyos 

6. Középsúlyos 

7. Középsúlyos 

8. Középsúlyos 

9. Középsúlyos 

10. Középsúlyos 

11. Középsúlyos 

12. Középsúlyos 
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Szükséglet szerinti feltételek: 
 

- Akadálymentes környezet 
- Széles közlekedőterek 
- Praktikusan kezelhető középmagas heverő 
- Kerekesszék tároló 
- Legalább 100 cm széles ajtók 
- Kapaszkodók folyosókra, mellékhelyiségekbe 
- Akadálymentes fürdő 
- Zárható szekrény 
- Teakonyha 
- Fürdőkádas fürdőszoba 
- Nagyméretű pihenőszoba 
 

3. számú ház 

Sorszám Fogyatékosság foka 

1. Középsúlyos  

2. Enyhe 

3. Középsúlyos 

4. Középsúlyos 

5. Középsúlyos 

6. Középsúlyos 

7. Középsúlyos 

8. Középsúlyos 

9. Középsúlyos 

10. Középsúlyos 

11. Középsúlyos 

12. Középsúlyos 

 

Szükséglet szerinti feltételek: 
 

- Akadálymentes környezet 
- Széles közlekedőterek 
- Praktikusan kezelhető középmagas heverő 
- Kerekesszék tároló 
- Legalább 100 cm széles ajtók 
- Kapaszkodók folyosókra, mellékhelyiségekbe 
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- Akadálymentes fürdő 
- Zárható szekrény 
- Teakonyha 
- Fürdőkádas fürdőszoba 
- Nagyméretű pihenőszoba 
 
4. számú  ház 

Sorszám Fogyatékosság foka 

1. Középsúlyos, 
mozgássérült  

2. Középsúlyos, 
mozgássérült 

3. Középsúlyos, 
mozgássérült 

4. Középsúlyos 

5. Enyhe, mozgássérült 

6. Középsúlyos 

7. Középsúlyos 

8. Enyhe, mozgássérült 

9. Enyhe 

10. Középsúlyos, 
mozgássérült 

11. Középsúlyos 

12. Középsúlyos 

 

Szükséglet szerinti feltételek: 
 

- Akadálymentes környezet 
- Széles közlekedőterek 
- Praktikusan kezelhető középmagas heverő 
- Kerekesszék tároló 
- Legalább 100 cm széles ajtók 
- Kapaszkodók folyosókra, mellékhelyiségekbe 
- Akadálymentes fürdő 
- Zárható szekrény 
- Teakonyha 
- Fürdőkádas fürdőszoba 
- Nagyméretű pihenőszoba 
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5. számú  ház 

Sorszám Fogyatékosság foka 

1. Középsúlyos 

2. Középsúlyos 

3. Középsúlyos 

4. Középsúlyos, 
mozgássérült 

5. Középsúlyos 

6. Enyhe 

7. Középsúlyos 

8. Középsúlyos 

9. Középsúlyos 

10. Középsúlyos 

11. Enyhe 

12. Középsúlyos 

 

Szükséglet szerinti feltételek: 
 

- Akadálymentes környezet 
- Széles közlekedőterek 
- Praktikusan kezelhető középmagas heverő 
- Kerekesszék tároló 
- Legalább 100 cm széles ajtók 
- Kapaszkodók folyosókra, mellékhelyiségekbe 
- Akadálymentes fürdő 
- Zárható szekrény 
- Teakonyha 
- Fürdőkádas fürdőszoba 
- Nagyméretű pihenőszoba 
 

Szolgáltatási célú ingatlan bemutatása 

Ezen ingatlanoknál is a TL-épületek esetében javasolt szempontok érvényesek. A szolgáltatású célú 
ingatlanok esetében a TL-ingatlanokhoz képest meghatározóbb lesz a technológiai szempontok 
érvényesülése, gépi szellőzés biztosításnak és klimatizálás kérdése, különösen az irodahelyiségek esetén, 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Intézményi férőhely kiváltás 
Hangyasori Otthon kiváltása Tordason 

 

54 
 

valamint a parkolóhely igény biztosítása. A szolgáltatási épület és az ellátotti TL-házak között meg kell 
oldani a munkatársak utazását, továbbá biztosítani kell a lakók utazását a szolgáltatást nyújtó 
ingatlanokhoz. Amennyiben mindez tömegközlekedéssel nem oldható meg, szükségessé válhat alkalmas 
gépkocsipark beszerzése vagy bérlése. 

Az akadálymentesség biztosítása mellett hangsúlyt kapott az egyenlő esélyű hozzáférésre törekvés is, mely 
során 

- a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az igénybevevő állapotának 
megfelelő önállósággal – mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és 
kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető 
és érzékelhető; 

- az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, 
mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság 
számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az 
épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók; 

A tervezési program elkészítése során érdemes sorra venni, hogy kiterjed-e a program az alábbiakra:  
 Hány személy fog a szolgáltatási célú ingatlanban különféle szolgáltatásokat igénybe venni?  
 Szolgáltatás esetén mely funkciókat kell ellátnia az épületeknek?  
 Milyen helyiségre lesz szükség az épületekben?  
 Hány m2 legyen egy helyiség alapterülete?  
 A rendelkezésre álló ingatlan milyen beépítési adottságokkal rendelkezik, melyek az 
építésszabályozás tekintetében a főbb jellemzői?  
 A telken belül hány gépkocsit lehet vagy szükséges elhelyezni?  
 Milyen telken kívüli beruházások szükségesek az ingatlan megvalósításához?  
 Melyek a szomszédsági viszonyok javításának, a lakók elfogadottságának javítását szolgáló akcióterv 
építési-műszaki következményei?  
 Mennyi a beruházás költsége az építési program alapján?  
 Kell-e építési engedély, településképi vélemény, útépítési, vízjogi engedély, tulajdonosi, útkezelő és 
közműszolgáltatói hozzájárulás a beruházáshoz?  
 A szomszédságtól várható-e akadály támasztása a beruházással szemben?  
 Mennyi a beruházás megvalósításának időigénye?  

 
Forrás: IFKT Módszertani Útmutató 2017. 
Baracska 

A település központ közelében az önkormányzat által felajánlott telken kerül megépítésre a szolgáltató 
központ. A 100 m2 alapterületű épületben helyet kap két, egyenként 30 m2-es közösségi helyiség, egy 6 m2-
es fektető pihenőszoba, teakonyha, nemenkénti, illetve akadálymentes WC, 1 zuhanyzó, illetve 1 
irodahelyiség.  

Tordas 

Tordason a kiváltásra kerülő telephely egyik épületében alakítjuk ki a szolgáltató központot úgy, hogy a 
belső struktúrát (lakószobás kialakítás) a válaszfalak bontásával nagyobb közösségi terekké alakítjuk át. A 
tordasi központ fogadja a fogyatékos nappali ellátást, innen szerveződik a szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtás valamennyi településre. A támogató szolgáltatás irodája is ebben az épületben kap helyet. 
A funkciók kiszolgálásához jelenleg is rendelkezésre áll iroda helyiség, közösségi tér konyhával, 
foglalkoztató szoba, illetve nemenkénti illemhely és zuhanyzó. Az átalakítás során a jelenlegi lakószobák 
tereinek egyesítésével létrehozunk egy kifejezetten foglalkoztató célú helyiséget, valamint egy fektető-
pihenő szobát. Az épület akadálymentes megközelítése biztosított. Az infrastruktúra a jelenlegi és maradó 
intézmény keretein belül biztosítható.  

Szolgáltatások igénybe vevői 
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A kiváltási folyamat során a támogatott lakhatásba költöző valamennyi középsúlyos értelmi fogyatékos 
igénybe fogja venni a támogató szolgálat segítségét (60 fő) napi munkába járáshoz, szakorvosi ellátáshoz, 
illetve hivatalos ügyeik intézéséhez. Természetesnek gondoljuk, hogy az általunk létesített szolgáltatás 
nyitottá válik a befogadó települések jogosultjai számára is, ezért a támogató szolgáltatás igénybe vevői 
körét 80 főre tervezzük.  

Az étkeztetés-szolgáltatást a jelenlegi települési igényeket is ismerve szintén kiterjesztjük 90 főre, melyből 
60 fő a támogatott lakhatásban élő fogyatékos, 30 fő települési igénybe vevő. A szolgáltatást részben 
szociális szolgáltatásként (foglalkoztatás) tudjuk nyújtani, így kiváltásban érintett lakóink egy része még 
inkább részesévé válik a befogadó település közösségének. A kitagolásban érintett lakóink jelenlegi 
állapota és igénye nem mutat arra, hogy a tervezett és szervezett nappali ellátást igénybe vennék, 
ugyanakkor a fogadó településeken ez az igény folyamatosan jelentkezik és mi is úgy tervezzük az ellátást, 
hogy ez a szolgáltatás nyitva maradhasson a támogatott lakhatásban élő lakóink számára is szükség és 
igény esetén.  

A foglalkoztatás, mint szolgáltatás szervezésekor figyelembe vesszük, hogy a kiváltásban érintett 
valamennyi lakó napi szinten munkát végez, a szociális foglalkoztatás valamennyi formájában. A 
foglalkoztatás tényleges beindításakor nyitott lehetőséget teremtünk a fogadó települések megváltozott 
munkaképességű lakói számára, hogy munkavállalóként csatlakozzanak a műhelyekhez.  

A szolgáltatási központunk „nyitott házként” működik, a befogadó települések lakói, illetve a martonvásári 
többcélú társulás igénybe vevői számára is szolgáltat. 

Szolgáltatások bemutatása 

Gondozás: a támogatott lakhatás keretein belül valamennyi igénybe vevő számára biztosított. 

Étkeztetés: jelenleg Martonvásárban részben biztosított, Tordas, Gyúró, Baracska községben megoldandó 
– kapacitás-tervezésnél erre tekintettel voltunk. 

Felügyelet: a támogatott lakhatás keretein belül házanként megoldott, a nappali ellátást igénybe vevők 
esetében a szolgáltató központ biztosítja. 

Készségfejlesztés: a szolgáltató központ a különböző csoportjaiban biztosítja.  

Tanácsadás: támogatott lakhatáson belül, a szolgáltatási központban, az alapellátásban és az 
egészségügyi szolgáltatásban történik.  

Gyógypedagógiai segítségnyújtás: a támogatott lakhatás keretében szervezett formában, a szolgáltató 
központban igény szerint történik. 

Pedagógiai segítségnyújtás: a gyógypedagógiai segítségnyújtáshoz hasonlóan kerül megszervezésre. 

Szállítás: elsősorban a támogató szolgáltatás keretében, képesség és lehetőségek szerint 
tömegközlekedéssel történik.  

Háztartási, vagy háztartáspótló segítségnyújtás: a házi segítségnyújtás, illetve támogatott lakhatás keretein 
belül valósul meg.  

Személyi feltételek 

A szolgáltató központban (két telephely) 13 fő 

ebből: 
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nappali fogyatékos ellátás: 2 fő 

támogató szolgáltatás: 2 fő 

pedagógiai, gyógypedagógiai szolgáltatás: 2 fő 

étkeztetés: 3 fő 

Tárgyi, technikai feltételek 

Tordasi szolgáltató épület: 3 közösségi helyiség, 1 foglalkoztató helyiség, 1 pihenő helyiség, 1 iroda 
helyiség, támogató szolgáltatás munkatársai számára tartózkodó, nemenkénti akadálymentes WC, 
zuhanyzó, foglalkoztatás raktár helyisége. Közösségi terek berendezésének lehetőséget kell nyújtani a 
napközbeni kulturált és tartalmas időtöltésre, lehetőség szerint igazodva az ellátottak élettani 
sajátosságaihoz, technikai berendezések, felszerelések szintén a kulturált időtöltést, pihenést, tartalmas 
szórakozást kell, hogy szolgálják. Az étkező térben lehetőséget kell biztosítani az ételek kulturált 
elfogyasztására, esetleg melegítésére, a foglalkoztató helyiség kialakításakor figyelembe kell venni az 
ellátottak akadályozottságát. 

Baracskai szolgáltató épület: két 30 m2-es közösségi helyiséget tartalmaz. Mellékhelyiségek kialakításakor 
figyelembe kell venni az akadálymentesség követelményét. Az épületben elhelyezésre kerül egy kisméretű 
iroda a munkatársak részére, valamint az ellátottak előtt is nyitott teakonyha. 

A Martonvásári járás területén található Martonvásár város, Baracska és Gyúró községek. A kiváltásra 
kerülő telephely Tordas községben található és része a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális 
Intézménynek. A kiváltás helyszínéről általánosan elmondható, hogy a települések mindegyikében a Szent 
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás látja el az alapszolgáltatásokat, a lefedettség nem homogén, 
mivel bizonyos szolgáltatás típusok nem minden településen érhetők el. Ami az előzetes tájékozódás 
alapján állítható, hogy a jelenlegi szolgáltató kapacitásába a támogatott lakhatásba költöző lakók nem 
férnek bele, így indokolt a korábban vázolt szolgáltatási rendszer létrehozása. Ezzel nem csak az elérhető 
szolgáltatások száma, hanem az igénybevételi lehetőségek is nőnek.  
 
Az előkészítéshez és megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

A cél a pályázati feltételeknek megfelelő támogatott lakhatást biztosító lakóépületek létesítése és a 
kapcsolódó szolgáltatások biztosítása. A kiváltás során Baracskán 1 lakóház, Martonvásáron és Gyúrón 2-
2 lakóház épül, maximum nettó 200 m2 alapterülettel. A jelenleg is meglévő intézményi épületek 
bevonásával kerül kialakításra a szolgáltatói központ. Baracska községben e célra új épület létesítése is 
történik. A lakóházak engedélyeztetését a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016 
(VI.13.) Korm.rendelet szerint a 300 m2 alatti lakóépület építés „egyszerű” bejelentéssel, a szolgáltató 
centrumé pedig az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm.rendelet alapján meghatározott építési 
engedélyeztetési eljárással kell megkérni a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében. Mind a 
szolgáltató centrum, mind a lakóházak esetében kiviteli terv elkészítése szükséges, a tervezés során 
figyelemmel kell lenni a helyi építési szabályzat (HÉSZ) rendelkezéseire, a tervnek ki kell térnie a határoló, 
illetve szomszédos ingatlanok bemutatására, az építményeknek meg kell felelni az OTÉK előírásainak, 
valamint a szakmai rendeletben foglalt tárgyi és személyi feltételeknek, melyek a támogatott lakhatásra 
vonatkoznak. E projekt keretében teljes akadálymentesítést kell megvalósítani valamennyi lakóház, a 
szolgáltató központ épületei és a környezetük vonatkozásában. Ennek érdekében a tervezés folyamatában 
rehabilitációs szakmérnököt kell bevonni. Természet és környezetvédelmi szempontok érvényesítése 
érdekében figyelemmel kell lenni különösen az építkezéssel érintett faállományra, gondoskodni kell az 
építkezést követő környezet és tereprendezésről (füvesítés, fásítás, udvari közlekedő utak, pihenő pontok, 
padok stb. elhelyezéséről). A létesítés helyszíneit képező telkek összközművesek, az épületekhez 
kapcsolódó teljes körű közművesítéshez kiviteli terveket kell készíteni. A tordasi szolgáltató központ épület 
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közművesítése teljes körben jelenleg is megoldott. Vagyonvédelmi és ellátás biztonsági szempontból 
kiemelten fontos szerepet kell, hogy kapjon a telekhatárokon elhelyezett kerítések tervezése.  

Az előkészítés során lakossági fórum keretében kerül ismertetésre a pályázat célja, célkitűzése. 
Folyamatos kapcsolatot tartunk és szükség szerinti tájékoztatást nyújtunk az érintett települések 
önkormányzatainak. 

A kiváltott ingatlan hasznosítása 

A kiváltásra kerülő ingatlan Tordas belterületén fizikailag a Hangyasor 255/4 hrsz-on található 4 épületből 
álló egység. Az épületek 2006-ban kerültek átadásra, súlyos, halmozott fogyatékossággal élők ellátása 
céljából. Az épület együttest tartalmazó terület a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény 
székhely intézményének területével határos. Valamennyi épület akadálymentes, épületenként 15 fő 
ellátására alkalmas kétágyas lakószobák, közösségi és foglalkoztató helyiségek, WC-k és zuhanyzók állnak 
rendelkezésre. Az épületekben biztosított a szükséges ápolási-gondozási anyagok raktározása, a 
munkatársak részére megfelelő mennyiségű irodakapacitás van. Az épületek körüli kertrészlet 
akadálymentes, kerti utak, pihenőpontok, gondozott zöld felület áll rendelkezésre. Az épületegyüttes a nagy 
intézményi épülettől függetlenül is megközelíthető.  

A kiváltás során az alábbi funkcióváltást tervezzük: 

- Egyes épület szolgáltató központ (a korábbiakban ismertetetteknek megfelelően) 
- Kettes, hármas, négyes épület 45 idősotthoni férőhely kialakítása 
 

Intézményünk korábban nem működtetett idősotthont, ugyanakkor elmondható, hogy a térségben, illetve a 
tágabban értelmezett térségi környezetben nagy igény mutatkozik bentlakásos, elsősorban demenseket is 
fogadó idősotthoni férőhelyekre. A fővárosi és főváros környéki idősotthonok várólistái egyértelműen jelzik, 
hogy az általánosan is jellemző „elöregedés” következtében az idősotthoni ellátás iránti kereslet 
folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A kiváltandó épületekben tervezett idősotthon 45 fő önmagát 
ellátni képtelen, vagy csak részben képes idős gondozására (teljes körű ellátására) alkalmas. Az 
intézményi szükségletek (konyha, mosoda) az FMGESZI kapacitásaiból kielégíthető, az egészségügyi 
ellátás a jelenlegi intézményi ellátáshoz hasonlóan nagy biztonsággal megoldható, a szakorvosi ellátáshoz 
való hozzájutás a fogyatékossággal élőkhöz hasonlóan biztosítható. A kiváltandó telephelyen a 
táblázatosan is bemutatottaknak megfelelően rendelkezésre áll a kellő létszámú szakképzett munkaerő. A 
tervezett idősotthoni kapacitásban az ellátottak korának, egészségi állapotának megfelelő fizikai és 
egészségügyi ellátását mentális gondozását, valamint célszerű és hasznos tevékenységük szervezését 
tervezzük, ennek érdekében együttműködünk a településen működő civilszervezetekkel, egyházakkal, 
karitatív szervezetekkel, valamint köznevelési intézményekkel. Magas színvonalú a tényleges 
szükségletekhez igazodó „flexibilis” ellátást tervezünk. Prioritásként kezeljük a lakók általános 
egészségügyi állapotának szinten tartását, a testi-lelki aktivitás fenntartását, az egyéni képességek és 
adottságok figyelembe vételét az ellátás szervezésében. 

Jogszabály szerint szakmai programban meghatározottak alapján vesszük fel a lakókat, tekintettel arra is 
„hogy az intézményben azt a 18. életévét betöltött személyt is ellátjuk, aki betegsége miatt nem tud 
önmagáról gondoskodni”. Túl az épített környezeten, a „humán infrastruktúra” kialakítása is feladatként 
jelentkezik, de tervezéskor figyelembe vesszük a korábban már említett szakképzett dolgozók jelenlétét. 
Hangsúlyos szervezési feladat a helyi egyházakkal együttműködve a vallásgyakorlás, hitélet szervezése is.  

Az épített környezet átalakításának feladatai:  

- a szobák berendezése a „szépkorúak” igényeihez szabva,  
- közösségi terekben a lakók állapotának megfelelő berendezési tárgyak elhelyezése, 
- informatív emlékeztető, tájékoztató táblák elhelyezése.  
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A demens ellátottakra tekintettel, a terület biztonságos körbekerítése.  

Fejlesztő foglalkoztatás  

Általában szegregáltan jelenik meg intézményen belül a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása. 
Célunk, hogy a kiváltásban érintett fogyatékossággal élő személyek (60 fő) foglalkoztatása integrált 
viszonyok között történjen, a felkészítésük után pedig a nyílt munkaerő piacon jelenjenek meg.   

A cél továbbá az is, hogy a foglalkoztatásban részt vevők viselkedési formái és lehetőségei a lehető 
leginkább illeszkedjenek az adott kultúra és társadalom megszokott és elfogadottnak tekintett mintájához. 
Fontos a megfelelő anyagi körülmények megteremtése, az esélyegyenlőség és egzisztencia biztosítása, az 
életkörülményeiket és lehetőségeiket hozzáilleszteni a többi ember életstílusához, ugyanakkor a 
legmesszebbmenőkig elismerni és biztosítani speciális egyéni szükségleteiket, a megfelelő segítségnyújtás 
mellett. A legfontosabb feladatok egyike a fogyatékos ember meglévő, illetve fejleszthető képességeinek 
megfelelő, személyre szóló rehabilitációs program megtervezése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások 
megszervezése.  

Az emberek a személyre szabott szolgáltatásokból és támogatásból profitálnak, ha ők maguk szabhatják 
meg, hogy milyen szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni. A folyamat során a fogyatékos személyek új 
lehetőségeket kapnak az önálló cselekvésre. A megfelelő támogatások és szolgáltatások pozitív 
változásokat idéznek elő a fogyatékos személyek életében, azok pedig nagyobb fokú függetlenséget és 
jobb életminőséget eredményeznek. A lakhatás szolgáltatás során biztosítjuk a lakóhelyi és a munkahelyi 
tevékenységek szétválasztását. A komplex szükségletfelmérés eredménye alapján a tervezés során 
figyelembe vettük, hogy a lakók szükségletének megfelelő foglalkoztatási formához a hozzáférést 
biztosítani tudjuk. Ezért a tervezés előfeltételeként a környezeti felmérés keretében azonosítottuk a 
településeken meglévő, a fogyatékos személyek foglalkoztatása szempontjából releváns foglalkoztatókat 
és munkaerőpiaci szolgáltatókat. 

A foglalkoztatás célja:  
 
        A munkaerőpiacra kilépni képtelen intézményi jogviszonyban lévő aktív korúak foglalkoztatási 

lehetőségeinek megteremtése. 
        Az intézményen belüli foglalkoztatás hozzájárulása a munkaerő-piacról tartósan kiszorultak hosszú 

távú foglalkoztathatóságához, a foglalkoztatási szint növeléséhez. 
        Hatékony és eredményes munkaerő-piaci rehabilitációval a nyílt, vagy védett munkaerő-piacra történő 

kivezetés és az integráció megvalósítása. 
 
Az előállított termékek, vagy szolgáltatások értékesíthető, a közösség számára hasznosítható volta. 
 
Az ellátott személy: 

munkakészségének, képességének, testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő 
megőrzése, fejlesztése,  

a munkavégzéshez szükséges tanulási képességek fejlesztése, 
munkafolyamatokra való betanítása, 
önálló életvitelre való felkészítése, 
lehetőség esetén a nyílt, vagy védett munkaerő-piacra történő kivezetése, kilépés segítése, 
értékteremtő munkavégzése, 
rendszeres jövedelemtermelő képességének fenntartása. 

 

A célok elérése érdekében a 60 fő foglalkoztatását az alábbiak szerint tervezzük, felmérve a környezet 
szempontjából releváns foglalkoztatókat: 
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1. Fejlesztő foglalkoztatás (intézményi ) 

 a.) a Munka törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszony alapján  

 b.) az Szt. szerinti fejlesztési jogviszonyban  

Intézményünk rendelkezik - a szociális szolgáltatásba ágyazottan – fejlesztő foglalkoztatási működési 
engedéllyel, melyben biztosított a kiváltásban érintett ellátottak foglalkoztatása, a Tordas, Gesztenyés út 1. 
sz. alatti telephelyen. 

A fejlesztő foglalkoztatás keretében az alábbi feladatokat kívánjuk ellátni 

Papíripari foglalkoztatás: (17.21-papír csomagolóeszköz gyártása) 

Technika: kézi feldolgozás 

Eszközök: centrifuga, vasaló állvány, vasaló, szárító állványok 

Alapanyagok: pergamenpótló papír, ételfesték  

Tevékenység leírása:  

 alapanyag tárolás, nedvesítési feladatok 

 gyűrés, festési munkák 

 szárítás, simítás, vasalás 

 aktuális bérmunka elvégzése 

  osztályozás, csomagolás, válogatás, etikettezés 

 csomagolóanyag előállítása – zacskó készítés 

Termék: színes gyűrt csomagoló papír 

Munkaerő szükséglet: 1 fő ellátott   

Szövödei foglalkoztatás:(13.20- Textilszövés, 13.93-szőnyeggyártás) 
 
Technika: kézi szövés 

 Eszközök: 2 db asztali szövőkeret, 6 db szövőszék (4 db – 80 cm széles, 1db - 200 cm széles, 

 1 db – 40 cm széles  

Alapanyagok: felvetőfonal, fonal, szövőrongy, gyapjú fonal 

Tevékenység leírása: 

 anyagválogatás, csíkozási- gombolyítási feladatok 

 minta alkotás, felvetés 

 kézi szövés, csomózás 

 osztályozás, csomagolás, válogatás, etikettezés 

 aktuális bérmunka,- technológiai sor szerinti elvégzése 
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Termékek: szőnyeg, falvédő, lábtörlő, tarisznya 

Munkaerő szükséglet:5 fő ellátott  

Papírtermékek gyártása:(17.29- egyéb papír, kartontermék gyártása) 

Technika: kézi feldolgozás 

Eszközök: kézi eszközök: olló,  

Alapanyagok: színes gyűrt csomagoló papír, háztartási csomagoló papír, zsinór 

Tevékenység leírása:  

 tervezés  

 ajándéktáska hálójának megrajzolása 

 kivágás, hajtogatás, ragasztás, összeillesztés 

 bélelés, fülezés, díszítés 

 aktuális bérmunka - technológiai sor szerinti elvégzés  

Termékek: ajándéktáska, papírvirág, papír dísztárgy 
Munkaerő szükséglet: 3 fő ellátott  

Varrodai foglalkoztatás:(13.99- máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása) 
 
Technika: gépi és kézi varrás, díszítő hímzés 
Eszközök: 3 db gyors varrógép, 3 db elektromos háztartási varrógép, 2 db hímző gép,1 db interlock, kézi 

eszközök,   vasaló deszka, vasaló, ollók  

Alapanyagok: vászon, karton, egyéb textil alapanyagok, varró és hímző cérna 

Tevékenység leírása: 

 alapanyag válogatás, osztályozás, tervezés, előrajzolás 

 szabás, darabolás 

 kézi - gépi varrás 

 tömőanyag előállítása, tömési munkálatok 

 vasalás, tisztázás 

 osztályozás, csomagolás, válogatás, etikettezés 

 aktuális bérmunka - technológiai sor szerinti elvégzése 
Termékek: használati és dísztárgyak, kabalák széles választéka 

Munkaerő szükséglet: 8 fő ellátott 

Környezetgondozói, ház körüli tevékenységek: 
 
Technika: takarítás, zöldterület kezelés, szennyeződés mentesítés műveletének kivitelezése 

Eszközök: kézi eszközök, tisztítószerek, ventillátoros PET-palack zsugorítók, 

Tevékenység leírása:  

takarítási, tisztítási feladatok, seprés, hulladékgyűjtés 

vetés, ültetés, gyomtalanítás, öntözés, betakarítás feladatai 
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a műanyag palackok tisztítása, zsugorítása, csomagolása – hulladék kezelés 

a lakott környezet gondozása, zöldterület kezelés, egyéb személyi szolgáltatás 

Termékek: virágpalánták, PET palack zsugorítmányok, vessző, zöldségfélék. 
Munkaerő szükséglet: 4 fő ellátott  

Kézműves tevékenységek esetén   
 
Technika: fonás, kézi korongozás, bőrözés – kézi feldolgozás 

Eszközök: kézi szerszámok: metszőollók, árak, formázó eszközök, asztali korongozó, mángorló 

Alapanyagok: vessző, peddignád, agyag, marha- sertés-birka bőrök, fából készített alaplap. 

Tevékenység leírása: 

  válogatási, osztályozási feladatok alapanyag 

 anyag előkészítés, méretre vágás, áztatás, nedvesítés, 

 formázás, összeállítási munkák,  

 sorjázás, letisztázás, tisztítási tevékenység 

 kiegészítő feladatok: szárítás, festés, égetés  

 osztályozás, csomagolás, válogatás, etikettezés 

 csomagolóanyag előállítása – zacskó készítés 
Termékek: használati és dísztárgyak (pl. tálcák, vázák, ceruzatartók, kaspók) 

Munkaerő szükséglet: 2 fő ellátott  

Kereskedelmi feladatok ellátásában: 

Technika: vásári, kiállítási stb. árusítás,  

Eszközök: csomagoló anyagok, csomagolást, szállítást segítő eszközök,  

Tevékenység leírása: 

  termékek osztályozása, összekészítése, árusítást megelőző feladatok végzése 

  szállítási feladatok  

  csomagolási tevékenység, egyedi csomagolóanyag   

  etikettezés, áru kínálás  

  szállító - számlaírási feladatok, összegző táblázatok elkészítése,  

  elszámolások, kimutatások vezetése 

Termék: értékesítési feladatok, 
Munkaerő szükséglet: 4 fő ellátott 

Csomagolási, bérmunkavégzési feladatok:  

Technika: kézi feldolgozás 
Eszközök: fólia hegesztő gép, ollók, ragasztók, szalagok, segédeszközök 
Tevékenység leírása: 

válogatási, osztályozási feladatok 

előrajzolás sablon alapján,  

vágási, hegesztési feladat végzése 

számolás, osztályozás, etikettezési munkák 
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göngyölegek szállítása 

alkatrészek összeállítási feladatai egy megadott technológiai sor szerint 

Termék: A bérmunka szerinti termék, PE fólia zacskó, PA fólia zacskó. 
  

Munkaerő szükséglet: 8 fő ellátott 

A leendő szolgáltatási központokban fejlesztő foglalkoztatási engedélyek megkérésével további 
lehetőségeket teremtünk arra, hogy helyi szinten létrejöjjenek a jogszabályokban rögzített, ellenőrzötten 
működő foglalkoztatók, így helyi szinten is bővülhet a foglalkoztatási szolgáltatáshoz a hozzáférés. 

Akkreditált foglalkoztatás (megváltozott munkaképességű munkavállalókat külön jogszabály szerint 
foglalkoztató): 

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóval meglévő 
együttműködési megállapodás alapján biztosítódik a célszervezeti foglalkoztatási forma, ill. a 
szolgáltatáshoz való hozzáférés. 

A projektben érintett ellátottak tekintetében 17 fő foglalkoztatása biztosítható a külső foglalkoztató által. 

További cél a szolgáltató központok mellett, további helyszíneken biztosítani – együttműködési 
szerződésekkel- az akkreditált foglalkoztatási hozzáférést. 

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás: 

Biztosítani szeretnénk a környékbeli munkaadókkal való együttműködés kiépítésével a nyílt munkaerő-piaci 
kivezetés lehetőségét. 

Az érintett célcsoport tekintetében jelenleg 2 fő ellátott rendelkezik külső szervezettel kötött 
munkaszerződéssel. 

Atipikus foglalkoztatás: 

Minden ellátott számára biztosítani szeretnénk a hasznos, a mindennapoknak értelmet adó, értékteremtő 
foglalkozás hozzáférését, így az aktív korból kikerülő idős ellátottaink számára is – az érintett célcsoport 
tekintetében - jelenleg 3 fő.  

Valamennyi ellátott számára biztosított az egyéni képességeinek megfelelő foglalkoztatásban való részvétel 
lehetősége. Munkavállalásukhoz szükséges felülvizsgálatuk rendszerint megtörténik (felülvizsgálati 
dátumtól függetlenül is akár, kérelemre), az esetleges változó igényekhez képességekhez minden 
pillanatban alkalmazkodni kívánunk. A fejlesztési jogviszonyú foglalkoztatás keretében – összhangban e 
foglalkoztatási forma egyik fő célkitűzésével – történik a munka törvénykönyv szerinti foglalkoztatásba való 
átmenetre a felkészítés. Az én-identitást alakító és erősítő sikerélmények a munkatevékenység gyakorlása 
révén a személyiségfejlesztés meghatározó eszközrendszerét gazdagítják, ami miatt ma már meg sem 
kérdőjelezhető az értelmes értékteremtő munka jelenlétének létjogosultsága az akadályozott emberek 
mindennapjaiban. A foglalkoztatás szakmai programja alapján végzett tevékenységek sokszínűsége 
biztosítja az egyéni képességeknek, érdeklődésnek megfelelő munkakínálatot. Ezzel lehetővé válik az 
egyén együttműködése, az összetett egyéni fejlesztési célok elérése. Fentiek alátámasztják, hogy az 
értelmileg akadályozott emberek képességeinek szinten tartása, fejlesztése a megvalósult 
munkatevékenységek segítségével hozzájárul az egyéni fejlesztési célok sikeres megvalósításához. Azokat 
a szocializációs hiányokat, melyek az értelmi fogyatékosság következményeiként alakultak ki, a 
munkajellegű foglalkoztatás által megszerezheti az értelmi fogyatékossággal élő személy. 
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Mindent egybevetve, a fejlesztések eredményeképpen létrejövő alapszolgáltatások és foglalkoztatási lehetőség a 
településen fennálló igényekre is ad majd választ. A szolgáltatási centrum működtetése új munkahelyeket is jelent 
majd a település számára, a szükséges munkavállalói létszámbővítés miatt. 

Tervezett szolgáltatásaink köre az ellátottak változó szükségleteihez rugalmasan alkalmazkodni képes, a 
szolgáltatási centrumokban elérhető, egymást kiegészítő szociális alapszolgáltatások kiépítése és működtetése 
által. A szolgáltatások, a foglalkoztatás lehetősége mind elérhetővé válnak - a támogatott lakhatásban részesülő 
ellátottak mellett - a településen élő rászorulók részére is.      
  

2.4. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA  

Projekt előkészítés: 

Tevékenység megnevezése: 
Szakmai terv elkészítése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. március 1 - április 10. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A kellően megalapozott, szakmai indokokkal megfelelően alátámasztott szakmai terv a teljes projekt 
megvalósításának szakmai alapját képezi. A szakmai tervben kerülnek rögzítésre a projekt 
megvalósításának szükségességét bizonyító indokok, a projekt céljai, a célok elérése érdekében 
szükséges tevékenységek, továbbá a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságát biztosító 
tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek. 
Célhoz kapcsolódás 
A szakmai terv a projekt valamennyi célja megvalósításának alapjául szolgál, mivel szakmai 
iránymutatást ad mind a projektmenedzsment, pénzügyi és szakmai célok megvalósításához. 
Részletezés 
A szakmai terv előzetes háttértanulmányok, hatástanulmányok, a lakók körében elvégzett 
szükségletfelmérés és helyzetfeltárás, korábbi szakvélemények, elemzések, felmérések alapul vételével 
készült. A szakmai tervben a megvalósításhoz szükséges tevékenységek az engedélyezési 
dokumentumokkal, műszaki tervekkel, kiviteli és tendertervekkel, tervdokumentációkkal szemben 
támasztott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kerülnek tervezésre. A szakmai terv 
elkészítésében segítséget nyújtott az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, Szociális 
intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című konstrukcióval megkötött 
együttműködési megállapodás keretében nyújtott IFKT módszertan és felkészítés. 
Elvárt eredmény 
A szakmai tervtől elvárt, hogy a projekt előkészítésének időtartama alatt, a projekt megvalósítása során, 
továbbá a fenntartási időszak alatt is szakmai támogatást nyújtson a projekt céljainak megvalósításán 
tevékenykedő szakemberek számára. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1 Kedvezményezettjével 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A projekt kedvezményezettjével való együttműködés a projekt kellő szakmaisággal való megvalósítását 
szolgálja. Az intézményi-férőhelykiváltás által érintett intézmények megvalósításban részt vevő 
munkatársai, a projekt projektmenedzsmentje, illetve szakmai vezetője számára a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatos szakmai támogatást nyújt.  
Célhoz kapcsolódás 
A projekt megvalósítói és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 
közötti együttműködés a projekt valamennyi céljának hatékony és kellő szakmaisággal alátámasztott 
megvalósítását szolgálja. 
Részletezés 
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően együttműködés megállapodás kerül az EFOP-1.9.1-
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VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs 
műhely kialakítása című konstrukció kedvezményezettjével, a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-vel.  A pályázati felhívás megjelenését követően a 
pályázat benyújtója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság regisztrál az FSZK által biztosított 
elektronikus felületen. 
Elvárt eredmény 
Az együttműködés eredménye, hogy a projekt megfelelő szakmai támogatás mellett kerül 
megvalósításra. 
 
 
Tevékenység megnevezése: 
Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása  
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. április – 2017. augusztus 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A projekt keretében az ellátottak részére felépítendő lakóépületek (lakóotthonok) megépítése érdekében 
közbeszerzés lebonyolítása szükséges a kivitelezési tevékenységre közbeszerzési szakértő igénybe 
vételével. 
Célhoz kapcsolódás 
A férőhelykiváltás megvalósítása érdekében 5 db 12 fős lakóépület (TL ház) építése szükséges az 
ellátottak számára, hogy – szemben jelenlegi ellátási helyükkel – a kitagolással létrehozott ingatlanokban 
jóval egyedibb, személyre szabott, az állapotuknak leginkább megfelelő ellátásban részesülhessenek. 
Ezen cél megvalósítása érdekében lakóépületek felépítése szükséges, melynek kivitelezése olyan 
összeget vesz igénybe, amely eléri a közbeszerzési értékhatárt, így az eljárás lefolytatásába 
közbeszerzési szakértő bevonása szükséges. 
Részletezés 
Jelen tevékenység és költségvetési tétel a közbeszerzési eljárás lefolytatásának és a közbeszerzési 
szakértő igénybevételének díját tartalmazza. 
A projekt keretében bútorbeszerzésre, gépjárműbeszerzésre, engedélyes és kiviteli tervek beszerzésére, 
a nyilvánosság kötelező elemeinek beszerzésére, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, 
könyvvizsgáló, rehabilitációs szakmérnök megbízására, lakossági fórumok és érzékenyítő rendezvények 
szervezésére is sor kerül. Az alapszolgáltatás-fejlesztés keretében IT eszközök beszerzésére, a 
foglalkoztatás fejlesztése keretében berendezési tárgyak és munkaeszközök beszerzésére kerül sor. 
Elvárt eredmény 
Közbeszerzési szakértő megbízása által a közbeszerzési eljárás a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, határidőben lebonyolításra kerül. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat  
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. március  
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az ingatlanok tervezett helyszínének fekvése szerinti önkormányzatok tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozata szükséges a pályázat benyújtásához, melyben tanúsítják, hogy a fejlesztendő ingatlant a 
támogatást igénylő rendelkezésére bocsátják a projekt céljainak megvalósítása érdekében az ingatlanon 
végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 8 évig, valamint beleegyezését adja a támogatási 
kérelem benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez. 
Célhoz kapcsolódás 
Mivel az ingatlanok nincsenek a támogatást igénylő tulajdonában, így a megvalósítás helyszíne szerinti 
ingatlan tulajdonosának – települési önkormányzat – hozzájáruló nyilatkozata szükséges a pályázat 
benyújtásához és a fejlesztés megvalósításához. A támogatást igénylő, továbbá az önkormányzat között 
használati megállapodás kerül megkötésre. 
Részletezés 
A megvalósítás helyszíne szerinti ingatlan tulajdonosának – települési önkormányzat – hozzájáruló 
nyilatkozata a projekt megvalósításához, a projektben vállalt fejlesztéshez, az ingatlanon építési 
munkálatok elvégzéséhez azok megkezdésétől számított 8 évig. 
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Elvárt eredmény 
A hozzájáruló nyilatkozatok biztosítják a projektek céljainak megvalósítását az ingatlanok rendelkezésre 
bocsátása és használatának átengedése által. 
 
 
Tevékenység megnevezése: 
Lakosság tájékoztatása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. február – 2017. március 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A pályázat benyújtását megelőzően szükséges azon települések lakóinak tájékoztatása, amely 
településeken a lakóépületek fel fognak épülni. A lakosság előzetes tájékoztatása azért szükséges, hogy 
egyrészt felmérésre kerüljön a lakosság attitűdje a kitagolással kapcsolatban, másrészt azért, hogy a 
település megfelelő információval rendelkezzen a kitagolás célját, a településre költöző új lakókat, a 
településre építendő új ingatlannal és környezetével érintően. 
Célhoz kapcsolódás 
A tájékoztatás célja, hogy a települések lakói a kitagolással kapcsolatos széleskörű tudás birtokában 
felkészüljenek az azzal járó változásokra, alkalmazkodni tudjanak az új lakókhoz, igényeikhez, 
szemléletük toleránssá, befogadóvá váljon. 
Részletezés 
Már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felvesszük a kapcsolatot a kitagolással érintett 
települések polgármestereivel, akiknek a pályázó, illetve a kitagolt intézmény munkatársai széleskörű 
tájékoztatást nyújtanak a kitagolás koncepciójáról, céljairól, stratégiai jelenőségéről, a kiköltöztetésre 
kerülő ellátottakról, a megépülő és/vagy felújításra kerülő ingatlanokról egy tevékenységgel.  
Elvárt eredmény 
A kapcsolatfelvétel eredményeképpen a kitagolással érintett települések polgármesterei feltehetik 
kérdéseiket a kitagolás céljaival és a kiköltöző ellátottakkal kapcsolatban. 
 

Szakmai megvalósítás: 

Tevékenység megnevezése: 
60 támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása 5 új helyszínen, 12 férőhelyes ingatlan építésével 
kerül megvalósításra 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. szeptember – 2018. október 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A kitagolás megvalósítása érdekében 5 db 12 férőhelyes lakóépület építése szükséges. Két ingatlan 
Martonvásáron, két ingatlan Gyúrón, egy lakóépület Baracskán kerül felépítésre. A beruházások célja, 
hogy a jelenlegi intézményben élő ellátottak családias környezetben és kisebb közösségben élhessenek, 
így mindennapjaik és körülményeik minél inkább hasonlítsanak a családi környezethez. Ezen kisebb 
lakóépületekben a kísérő támogatást biztosító munkatársak és esetfelelősök közreműködésével az 
intézmény individualizáltabb szolgáltatásokat tud nyújtani ellátottjai számára. 
Célhoz kapcsolódás 
A lakóépületek megépítésének célja, hogy a lakók a jelenlegi elavult tárgyi feltételekkel rendelkező 
intézmények helyett korszerű, állapotuk szerinti igényeiket teljes mértékben kielégítő ingatlanokban, 
családias környezetben és körülmények között élhessenek, mely megfelelően szolgálja meglévő 
képességeik továbbfejlesztését. 
Részletezés 
A projekt során 5 db, 12 férőhelyes egyszintes, teljesen akadálymentesített lakóépület (TL ház) kerül 
megtervezésre és felépítésre, melynek során költség-optimális épületenergetikai megoldások kerülnek 
alkalmazásra. 
A költség-optimális épületenergetikai elvárásoknak megfelelve, a lakóépületek hőszigetelése a 2018-as 
normatíváknak (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról), a 
magasabb szintű energetikai követelményeknek megfelelően készülnek el. 
Elvárt eredmény 
A kitagolás eredményeképpen a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény személyre 
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szabottabb ellátást, korszerű tárgyi feltételekkel felszerelt ingatlanban tud nyújtani az ellátottak számára. 
 
Tevékenység megnevezése: 
A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra a felhívás mellékletét képező Intézményi 
Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület ajánlása mellett elkészült „Lakók felkészítése a 
kiváltással járó változásokra” című dokumentumok alapján. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. július 1 – 2018. december 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A lakók folyamatos felkészítése szükséges a kiváltással járó változásokra a projekt teljes időtartama alatt 
annak érdekében, hogy meglévő képességeikre építve a kísérő támogatást biztosító munkatársak és 
esetfelelősök hozzájárulásával minél önállóbb életmódot tudjanak folytatni új lakóhelyükön. 
Célhoz kapcsolódás 
A kiváltás célja a lakók életminőségének javítása, számukra minél személyre szabottabb ellátás 
biztosítása, ennek érdekében szükség van a közösségben való önálló életre felkészítésre. 
Részletezés 
A lakók felkészítéséhez a lakók szükségleteit, személyes céljait, egyéni igényeit fel kell mérni. Az 
eredmények alapján valamennyi lakóra egyéni kiváltási tervet kell készíteni, mely alapján a lakó 
felkészítő tréningeken, gyakorlatokon vesz részt. Ezen foglalkozások célja a konfliktus-kezelési 
képességek erősítése, az életviteli és életvezetési készségek fejlesztése, a helyi közösségekbe való 
beilleszkedés képességeinek elsajátítása.  
Elvárt eredmény 
A felkészítés eredményeképpen a lakók fel lesznek készülve az intézményi körülményekhez képest 
teljesen új életformára, a kísérő támogatást biztosító munkatársak és esetfelelősök segítségével önálló 
életet tudnak kezdeni új otthonukban. 
 
Tevékenység megnevezése: 
A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos 
együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a 
projekt megvalósítása alatt. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. július 1. – 2018. december 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A projekt megfelelő szintű szakmai lebonyolítása érdekében folyamatos együttműködés szükséges 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-veL a projekt szakmai támogatása 
érdekében. 
Célhoz kapcsolódás 
A projekt célja a kiváltás megfelelő szintű szakmaiság mellett történő végrehajtása, így a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-vel való együttműködés ezen célt szolgálja. 
Részletezés 
A pályázat kedvezményezettje – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság –, a kiváltásban részt 
vevő intézmény – a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Hangyasori Otthona -, 
továbbá a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatos szakmai 
együttműködésben vesz részt a projekt teljes időtartama alatt. 

Elvárt eredmény 
Az együttműködés eredményeképpen a projekt megfelelő szakmai támogatás mellett bonyolódik le 
 
Tevékenység megnevezése: 
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs 
szakmérnök tanácsadás igénybevétele 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. július - 2018. október 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
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Rehabilitációs szakmérnök közreműködése szükséges az ingatlanok tervezése, illetve a műszaki átadás-
átvétel során is annak érdekében, hogy az ingatlanok környezete, helyiségei megfeleljenek a komplex 
akadálymentesítés követelményeinek és az ellátottak állapotából adódó elvárásoknak. 
Célhoz kapcsolódás 
A kiváltás célja, hogy az ellátottak a jelenlegi lakóhelyükhöz, képest olyan ingatlanokba kerüljenek, 
melyek teljes mértékben megfelelnek állapotuknak az akadálymentesítés szempontjából. A rehabilitációs 
szakmérnök szakmai tevékenységével biztosítja az előbbiek szerinti célok megvalósulásához azzal, hogy 
hozzájárul komplex akadálymentesítéssel rendelkező ingatlanok megépítését. 
Részletezés 
A rehabilitációs szakmérnök a tervezés során akadálymentes terv fejezetet készít, melynek részei a 
faltervek, burkolattervek és bútorkonszignáció. 
A rehabilitációs szakmérnök a tervezővel együttműködésben az építés helyszínén figyelemmel kíséri a 
kivitelezés terveknek való megfelelőségét. 
Elvárt eredmény 
A rehabilitációs szakmérnök tevékenységének eredményeképpen olyan komplex módon akadálymentes 
épületek fognak felépítésre kerülni, melyek teljes mértékben megfelelnek az oda költöző ellátottak 
állapotának, igényeinek. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és 
megtartott érzékenyítő tevékenység 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. szeptember – 2018. december 31. 

Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A kitagolással érintett települések lakóinak érzékenyítése szükséges a pályázat során annak érdekében, 
hogy a lakók olyan környezetbe kerüljenek kiköltöztetésre, amely támogató, befogadó velük szemben. 
Célhoz kapcsolódás 
A kitagolás célja, hogy az eddig izoláltan élő ellátottak a többségi társadalomba integráltan éljenek. Az 
ellátottak interperszonális környezetében élő személyek felkészítése, érzékenyítése szintén hozzájárul 
ahhoz, hogy a lakók életminősége javuljon a társadalomba való befogadás által. 
Részletezés 
Érzékenyítő rendezvény szervezése a kitagolással érintett településeken: a lakosság tájékoztatása, a 
pályázat céljainak bemutatása, a településre költöző ellátottak megismertetése a település lakóival, 
csoportos találkozó szervezése és lebonyolítása 
a lakók tájékoztatása az önkormányzat honlapján, szórólapokon és a helyi sajtón keresztül az EFOP-
1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai 
koordinációs műhely kialakítása című konstrukció kedvezményezettjének, a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-nek a támogatásával. 
Elvárt eredmény 
Az érzékenyítés eredményeképpen befogadó környezet jön létre az egyes településeken, a lakók 
alkalmazkodni tudnak a település életében bekövetkező új helyzethez és támogatni és segíteni fogják az 
új lakók beilleszkedést. 

 
Tevékenység megnevezése: 
A szolgáltatási gyűrű fejlesztése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018. októbertől folyamatosan 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Tordas, Baracska, Gyúró, Martonvásár településeken az alapszolgáltatások és foglalkoztatás fejlesztése 
szükséges 
Célhoz kapcsolódás 
A Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény kitagolásával a megüresedő épületrész 
alkalmas lesz szociális alapszolgáltatások nyújtására és az ellátottak fejlesztő foglalkoztatására, a 
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szolgáltatási gyűrű fejlesztésére. Az alapszolgáltatás fejlesztése által Tordas, Gyúró, Baracska és 
Martonvásár lakossága szélesebb körben vehet igénybe szociális szolgáltatásokat, míg a foglalkoztatás 
fejlesztése a kiköltöztetésre kerülő ellátottak számára biztosítja a fejlesztő foglalkoztatás helyszínét. 
Részletezés 
A férőhelykiváltás során a foglalkoztatás fejlesztésével kapcsolatban a szociális foglalkoztatás bővítését, 
fejlesztését; szociális foglalkoztató létrehozását; a lakók közfoglalkoztatásának és nyílt piaci 
foglalkoztatásának elősegítését; speciális tudású foglalkoztatási rehabilitációs szakember vagy 
szakemberek alkalmazását; a munkatársa tudásbővítését; szakmai partnerség állami, egyházi és/vagy 
civil szervezetekkel való kialakítását és új módszerek, programok képzések bevezetését tervezi az 
intézmény. 
 
Elvárt eredmény 
A fejlesztés eredményeképpen mind Tordas, Baracska, Gyúró és Martonvásár alapszolgáltatásokkal való 
ellátása, mind az ellátottak fejlesztő foglalkoztatáshoz való hozzáférése bővül. 
 
Tevékenység megnevezése: 
A kiváltás során fennmaradt épület hasznosítása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018. októbertől folyamatosan 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Tordason, Baracskán, Gyúrón, Martonvásáron az alapszolgáltatások és foglalkoztatás fejlesztése 
szükséges 
Célhoz kapcsolódás 
A Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény tordasi székhelyintézményének kitagolásával 
az épület alkalmas lesz szociális alapszolgáltatások nyújtására és az ellátottak fejlesztő 
foglalkoztatására, a szolgáltatási gyűrű fejlesztésére. A kiváltott intézmény hasznosítása által Tordas, 
Baracska, Gyúró, Martonvásár lakossága szélesebb körben vehet igénybe szociális 
alapszolgáltatásokat, és a foglalkoztatás fejlesztése a kiköltöztetésre kerülő ellátottak számára biztosítja 
a fejlesztő foglalkoztatás helyszínét. 
Részletezés 
A férőhelykiváltás során a foglalkoztatás fejlesztésével kapcsolatban a szociális foglalkoztatás bővítését, 
fejlesztését; szociális foglalkoztató létrehozását; a lakók közfoglalkoztatásának és nyílt piaci 
foglalkoztatásának elősegítését; speciális tudású foglalkoztatási rehabilitációs szakember vagy 
szakemberek alkalmazását; a munkatársa tudásbővítését; szakmai partnerség állami, egyházi és/vagy 
civil szervezetekkel való kialakítását és új módszerek, programok képzések bevezetését tervezi az 
intézmény. 
 
Elvárt eredmény 
A fejlesztés eredményeképpen mind Tordas, Baracska, Martonvásár, Gyúró alapszolgáltatásokkal való 
ellátása, mind az ellátottak fejlesztő foglalkoztatáshoz való hozzáférése bővül. 
 
 
Tevékenység megnevezése: 
Eszközbeszerzés 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018. április 1. – 2018. december 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához, valamint a 
foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló, támogatott életvitelt segítő 
eszközök beszerzése szükséges. 
Célhoz kapcsolódás 
A lakóépületek berendezési tárgyainak beszerzése hozzájárul ahhoz, hogy a kiköltöztetésre kerülő lakók 
számára minél egyediebb, az állapotuknak leginkább megfelelő életfeltételek kerüljenek biztosításra. Az 
alapszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközök a szolgáltatás színvonalát emelik, míg a 
foglalkoztatás fejlesztésének eszközei az ellátottak képességeinek magas szintű továbbfejlesztését 
támogatják. 
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Részletezés 
Az 5 db lakóépületekbe az ellátottak állapotának leginkább megfelelő berendezési tárgyak beszerzése 
az alapszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges berendezési tárgyak és eszközök beszerzése 
a foglalkoztatás fejlesztéséhez szükséges berendezési tárgyak és eszközök beszerzése 
Elvárt eredmény 
A beszerzés eredményeképpen mind a lakóingatlanok, mind az alapszolgáltatás és a foglalkoztatás 
fejlesztés az ellátottak állapotának megfelelő, korszerű tárgyi eszközökkel fog rendelkezni. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Gépjárművek beszerzése a feladatellátáshoz kapcsolódóan 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018. február 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Az ellátottak lakóépületek, illetve a fejlesztő foglalkoztató közötti szállítása érdekében, továbbá 
mindennapi közlekedésük segítése érdekében gépjármű beszerzése szükséges  
Célhoz kapcsolódás 
Az ellátottak 12 fős ingatlanokba való költöztetésének megvalósításával egyidejűleg a lakók mobilitását is 
szükséges biztosítani azért, hogy részt vehessenek fejlesztő foglalkoztatásban, továbbá mindennapjaik 
során felmerülő közlekedési igényük megoldott legyen. 
Részletezés 
A kiváltandó 60 férőhely alapján 1 darab (minimum 6 személy szállítására alkalmas) gépjármű 
beszerzése 
a gépjármű alkalmas elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint mobil rámpával vagy 
emelőszerkezettel, továbbá 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel rendelkezik 
Elvárt eredmény 
A beszerzés eredményeképpen a lakók mobilitása biztosítva lesz. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Projektmenedzsment és a szakmai megvalósítás 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. július 1. – 2018. december 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A projekt határidőben történő és a támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításához 
projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető) és szakmai vezető foglalkoztatása 
szükséges. 
Célhoz kapcsolódás 
A támogatási szerződésben és a szakmai tervben foglalt célok és feladatok megvalósításához 
projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető) és szakmai vezető foglalkoztatásával 
biztosítható. 
Részletezés 
Projektmenedzsment: 
projektmenedzser és pénzügyi vezető alkalmazása heti 40 órában 
a projektmenedzser felsőfokú végzettség és minimum 1 éves uniós forrásból megvalósult projektben 
szerzett tapasztalattal rendelkezik 
a pénzügyi vezető szakirányú felsőfokú végzettség és minimum 1 éves uniós forrásból megvalósult 
projektben szerzett tapasztalattal rendelkezik 
Szakmai vezető: 
a szakmai vezető alkalmazása heti minimum 40 órában 
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 végzettségek 
egyikével rendelkezik, amely megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek 
Elvárt eredmény 
A projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető) és szakmai vezető foglakoztatásával a 
projekt támogatási szerződésnek megfelelő, határidőben történő megvalósítása biztosított. 
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Tevékenység megnevezése: 
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. 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 

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. október -  2018. december 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Projektszintű könyvvizsgálat szükséges annak ellenőrzése érdekében, hogy a pályázat a támogatási 
szerződés mellékletét képező költségvetés szerint tételei szerint valósult-e meg, továbbá hogy a projekt 
keretében elszámolt költségek pénzügyileg megalapozottak-e. 
Célhoz kapcsolódás 
A projekt költségvetési tételeinek megalapozott elszámolása és pénzügyi átláthatósága a projekt 
céljainak költséghatékony megvalósítását szolgálják. 
Részletezés 
Projektszintű könyvvizsgálat minden naptári év végén, továbbá a projekt fizikai befejezését követően. 
Elvárt eredmény 
A projektszintű könyvvizsgálat bizonyítja a projekt költségvetési tételeinek megalapozott és átlátható 
elszámolását. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. július 1. – 2018. december 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság elemei a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, 
továbbá az európai uniós források átlátható felhasználása érdekében szükségesek. 
Célhoz kapcsolódás 
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság célja, hogy a növelje a projekt ismertségét és elfogadtassa azt a 
közvélemény által. A projekt megvalósítási szakaszában a kommunikációs tevékenység célja a 
projekteredményekről történő folyamatos tájékoztatás, az egyes mérföldkövek megismertetése a széles 
közvéleménnyel és a projekt eredményeit felhasználók minél szélesebb rétegével. 
Részletezés 
a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 
kommunikációs terv készítése  
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sajtóközlemény kiadása, sajtó nyilvános események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztató) 
egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó elemek 
Elvárt eredmény 
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság elemei által a projektet és az annak keretében megvalósuló 
tevékenységeket a társadalom széles köre megismeri és elfogadja. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Horizontális tevékenységek 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. július 1. – 2018. december 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A horizontális tevékenységek az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése 
érdekében szükségesek a projekt teljes időtartama alatt. 
Célhoz kapcsolódás 
A horizontális tevékenységek az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítését 
célozzák és hozzájárulnak a projekt diszkriminációmentes és környezetkárosítástól mentes 
megvalósításához. 
Részletezés 
a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartása 
a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizése 
a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kár és az esélyegyenlőség szempontjából 
jogszabályba ütköző nem-megfelelőség megszüntetése legkésőbb a projekt megvalósítása során 
a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben 
esélytudatosság kifejezése  
létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor az egyetemes tervezés elveinek, a 
nők és férfiak, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeinek, figyelembe vétele és érvényesítése 
projektarányos akadálymentesítés.  
esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása.  
esélyegyenlőségi képzés tartása a szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára 
az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőinek bevonása a projekt tervezésébe, 
végrehajtásába 
munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez 
GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás.  
Elvárt eredmény 
A horizontális tevékenységek által az esélyegyenlőségi és a környezetvédelmi szempontok 
maradéktalanul érvényesülnek, melynek eredményeképpen csökken a diszkrimináció és környezeti 
károk enyhülnek. A megvalósult fejlesztés egy stratégiai folyamat szerves része, a fejlesztés pedig 
hosszútávon fenntartható. 

 

2.5. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 

Indikátorok: 

 
A Felhívás által 
elvárt célérték 

A projekt keretében 
vállalt célérték 

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

minimum 51 fő 60 

Célérték elérésének céldátuma: 2018.12.31. 2018.12.31. 

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

Település 
Lakóépület 

férőhelyszáma (fő) 
Kiváltás módszere 

Baracska  12 fő ingatlan építés 
Martonvásár 12 fő ingatlan építés 
Martonvásár 12 fő ingatlan építés 

Gyúró 12 fő ingatlan építés 
Gyúró 12 fő ingatlan építés 

Baracska Szolgáltatói Centrum ingatlan építés 
 
 

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 

Igazolás módja szakmai beszámoló 

Az eredmény leírása  
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. 
3 db érzékenyítő tevékenység, amelyek az alábbiak: 
 intézményi nyílt nap 
 tematikus lakótalálkozó kis csoportokban 
 Baracska, Martonvásár, Gyúró falunapokon való megjelenés, tematikus programok 
 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése  

A kiváltással járó változásokra felkészített 
lakó(k)  

A Felhívás által elvárt célérték minimum 51 fő 

A projekt keretében vállalt célérték  60 fő 
Igazolás módja  Szakmai beszámoló a felkészítésről 
Az eredmény leírása 
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: 
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 A folyamat központi szereplője 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 fejlesztéseket stratégiai folyamat keretében valósítjuk meg. 

Mérföldkövek 

Mérföldkő sorszáma: 1. 
Mérföldkő 
megnevezése: Tervezés, kiválasztás 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2017.10.01 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

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

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

43 587 145 Ft 

 

Mérföldkő sorszáma: 2. 
Mérföldkő 
megnevezése: 

Szerződéskötések, kivitelezés indítása 

Elérésének tervezett 
dátuma: 2018.03.01 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

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

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

32 325 057 Ft 
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Mérföldkő sorszáma: 3. 
Mérföldkő 
megnevezése: 30%-os kivitelezési előrehaladás 

Elérésének tervezett 
dátuma: 2018.07.01 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

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

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

177 125 467 Ft 

  
Mérföldkő sorszáma: 4. 
Mérföldkő 
megnevezése: 60%-os kivitelezési előrehaladás 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2018.10.01 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

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

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

226 142 266 Ft 

 

Mérföldkő sorszáma: 5. 
Mérföldkő 
megnevezése: 

Projekt fizikai befejezése 

Elérésének tervezett 
dátuma: 2018.12.31 

Megvalósítani tervezett 
eredmény leírása 

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

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

45 820 065 Ft 
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3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

1. számú ház, Baracska 

Baracska a Mezőföld észak-nyugati sarkában, a Váli-völgy déli bejáratánál fekszik festői környezetben, 
3968 ha területen. A település elhelyezkedése közlekedési szempontból kiváló. A főváros és Fejér megye 
székhelye, Székesfehérvár között félúton fekszik. A településközi tömegközlekedési lehetőségek 
kedvezőek. Villamosított vasúti fővonal keresztezi a falut egy, a központtól 5 km-re fekvő vasútállomással, 
melynek elérését helyi autóbuszjárat könnyíti meg, és ez egyben bekapcsolja a település külterületeit is a 
falu mindennapi életébe. 
 
Az építéssel érintett ingatan, belterületi ingatlan a település déli oldalán a Tompa Mihály utca középső 
részén található. 

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

Az ingatlanhoz jelenleg a közművek csatlakozása nem megoldott, de az utcában megtalálható a víz, 
szennyvíz, gáz és villamos hálózat, melyekre a rácsatlakozás megoldható. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű 
épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, 
háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

2. számú ház, Martonvásár 

Martonvásár, Fejér megye északkeleti részén található, a 7-es számú főút mellett Budapesttől 30, és 
Székesfehérvártól is 30 kilométerre, a Velencei-tótól 13 km-re kelet-északkeleti, Százhalombattától 9 km-re 
nyugati irányba.  

Az építéssel érintett ingatan belterületi ingatlan és a település központi részén a Rákóczi Ferenc utca 
középső részén található. 

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

Az ingatlanhoz a közművek csatlakozása - a szennyvíz hálózaton kívül - megoldott. A szennyvízhálózat az 
utcában megtalálható, melyre a rácsatlakozás megoldható. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű 
épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, 
háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 
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3. számú ház, Martonvásár 

Martonvásár, Fejér megye északkeleti részén található, a 7-es számú főút mellett Budapesttől 30, és 
Székesfehérvártól is 30 kilométerre, a Velencei-tótól 13 km-re kelet-északkeleti, Százhalombattától 9 km-re 
nyugati irányba.  

Az építéssel érintett ingatan belterületi ingatlan, a település központi részén a Bajcsy-Zsilinszky utcából 
nyíló Névtelen utca keleti részén található. 

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

Az ingatlanhoz jelenleg a közművek csatlakozása nem megoldott, de az utcában megtalálható a víz, 
szennyvíz, gáz és villamos hálózat, melyekre a rácsatlakozás megoldható. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű 
épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, 
háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

4. számú ház, Gyúró 

Gyúró Dunántúlon, Fejér megye észak-keleti szélén, a Szent-László patak völgyében fekszik.  
Gyúró zsákfalu, közúton az M7 autópálya 30-as lejárójától északi irányban haladva közelíthető meg.  
 
Az építéssel érintett ingatan belterületen, a település központi részén a névtelen utca nyugati részén 
található. 

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

Az ingatlanhoz jelenleg a közművek csatlakozása nem megoldott, de az utcában megtalálható a víz, 
szennyvíz, gáz és villamos hálózat, melyekre a rácsatlakozás megoldható. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű 
épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, 
háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

5. számú ház, Gyúró 

Gyúró Dunántúlon, Fejér megye észak-keleti szélén, a Szent-László patak völgyében fekszik.  
Gyúró zsákfalu, közúton az M7 autópálya 30-as lejárójától északi irányban haladva közelíthető meg.  
 
Az építéssel érintett belterületi ingatan a település központi részén a névtelen utca nyugati részén található. 
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Az ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, kis távolságon belül elérhető a buszmegálló. 

Az ingatlanhoz jelenleg a közművek csatlakozása nem megoldott, de az utcában megtalálható a víz, 
szennyvíz, gáz és villamos hálózat, melyekre a rácsatlakozás megoldható. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű 
épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, 
háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

 
6. számú ház Baracska Szolgáltatási Centrum 

A belterületi ingatlanra elhelyezni kívánt szolgáltatási centrum földszintes, alápincézetlen, beépítetlen 
padlásterű épület (200 m2). Kialakításra kerül két közösségi tér, konyha, egy feketető, iroda, nemenkénti 
wc és akadálymentes zuhanyzó kialakításával, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és 
magastetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a 
költségoptimalizált követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

Az intézményi férőhelykiváltáshoz igénybe vett területek (Martonvásár, Baracska, Gyúró) 
előkészítéséhez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok 

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

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

A tervezett épület nagysága (nettó területe kb. 190 m2, bruttó területe kb. 240 m2) indokolttá teszi 
talajmechanikai szakvélemény beszerzését, mely megmutatja az érintett ingatlan talajszerkezetét, 
összetételét, a teherhordó talajrétegre vonatkozó információkat, melyek az alapozási mód helyes 
megválasztását teszi lehetővé. 

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

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

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

A kivitelezési dokumentációk minden munkarésze a megértéséhez, az építési-szerelési munka szakszerű 
elvégzéséhez, és az ellenőrzéséhez szükséges mértékben készül. A tervek alapján egyértelműen csak a 
megrendelő és tervező szándéka szerinti épület lesz megvalósítható.  
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A tervlapok tartalmazni fogják az épület minden részének a hatályos szabványok előírásai szerint (vagy 
azzal egyenértékű módon) meghatározott alakját, méretét, kapcsolatait, teljesítmény tulajdonságait és 
egyéb jellemzőit (elhelyezési beépítési követelmények), szükség esetén technológiai leírását, mindezek 
megvalósítását lehetővé tevő egyértelmű rajzi, illetve írásos meghatározással. 

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

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

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

Külön tartószerkezeti tervek (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. melléklet II. 2. pont szerinti 
részletezettséggel) készülnek. Amennyiben a fenti kritériumok nem teszik szükségessé tartószerkezeti 
kiviteli terv készítését, akkor a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklete szerinti tartószerkezeti 
dokumentáció készül. 

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

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

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

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

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: 

a. 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; 

3 
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e 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 

6 

T
e

rü
le

ti
 

ki
e

g
ye

n
lí

tő
d

é
s

 

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; 
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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. 
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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. 
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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. 

6 
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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 határ menti 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. 

4 

K
ö

zs
zf

é
ra

 p
én

zü
g

y
i 

és
 

s
ze

rv
ez

e
ti

 k
e

re
te

i 

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 

 

b. 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 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) 
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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. 
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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 

 

3.1.4. Pénzügyi terv 

A pályázatban vállalt tevékenységek költségvetési sarokszámait az alábbi táblázat mutatja.  

Tevékenységek / Munkacsomagok Bruttó ár 
Projekt előkészítés költségei  31 555 037 Ft 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek 435 027 963 Ft 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

9 015 295 Ft 

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak 
költségei 

7 686 000 Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 0 Ft 
Célcsoport támogatásának költségei 12 000 000 Ft 
Projektmenedzsment költség 29 605 200 Ft 
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Általános (rezsi) költség  110 505 Ft 
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 0 Ft 
Tartalék (max 3%) 0 Ft 
PROJEKT ÖSSZESEN 525 000 000 Ft 
Támogatás 525 000 000 Ft 
Önrész 0 Ft 

 

A részletes költségvetést, az egyes tételek bemutatásával, indoklásával az elektronikus pályázati adatlap 
„Pénzügyi adatok” pontja tartalmazza. 

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

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

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

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

A projekt eredményeinek pénzügyi fenntartásának fedezetét a mindenkori Költségvetés biztosítja. 

 

A fenntarthatósági és költséghaszon számítások módszertani alapjai: 

 A vizsgálat időhorizontja a projekt végrehajtása szempontjából: 2017 – 2018. 
 A vizsgálat időhorizontja a projekt fenntartási időszaka szempontjából: 2019 – 2024. 
 Saját forrás finanszírozásának módja: nem releváns, tekintettel arra, hogy a projekt 100%-os 

támogatási intenzitású. 
 A projektgazda és a tevékenység jellege: közcélú, nem jövedelemtermelő. 
 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). 
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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 e 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 célkitűzéseit 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 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. 

a. Pénzügyi kockázatok elemzése 

Mivel a projekt fizikai befejezése még 2018. december 31-e, így minden megvalósítást módosító 
körülményre érdemes odafigyelni. Az érzékenységvizsgálat célja azon kritikus változók és 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.  
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A lehetséges felmerülő pénzügyi kockázatokat a következő táblázat tartalmazza: 

Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok 

Kockázat Valószínűség Hatás Kezelés 

Projekttevékenységek csúszása az 
ütemtervhez képest 

Közepes Magas 
Minőségbiztosítás, 
folyamatszabályozás, folyamatos 
monitoring 

A projekt pénzügyi ütemezésének 
csúszása 

Közepes Magas 
Pontos 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 

 

b. Megvalósíthatóság és fenntarthatósági kockázatok  

A kockázatelemzés során a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok elemzésének célja a 
projekt kockázatainak azonosítása, azok erősség és bekövetkezési valószínűség szerinti értékelése, 
majd 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 

A célcsoport tagjai alacsony 
aktivitást mutatnak az egyes 

projekttevékenységekben 
Alacsony Magas 

A projektelemek igényeknek 
megfelelő kialakítása, folyamatos 

felülvizsgálata, esetenként 
beavatkozás 

A megrendelt szolgáltatások Alacsony Közepes Szállítók körültekintő kiválasztása, 
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minősége nem megfelelő 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 segítőkkel 
Alacsony együttműködési 

hajlandóság a fogyatékosok 
részéről, nem tudnak/akarnak 

beilleszkedni 

Alacsony Magas 
Közvetlen támogató környezet 

megteremtése, emellett az 
fogyatékosok alapos felkészítése 

Rendelkezésre álló humán 
kapacitás hiánya 

Közepes Magas 

Szakemberek, ápoló-gondozók 
képzése/továbbképzése a közösségi 

alapú ellátás eredményessége 
céljából  

Jelenlegi intézményi dolgozók az 
új szolgáltatási struktúrának nem 

felelnek meg 
Közepes Magas Bevonás, képzés, mentorálás 

 
Jogi szempontú kockázatok 

Jogszabályi előírások változása Közepes Közepes 
Egyeztetések a fenntartókkal, 

regionális és országos 
döntéshozókkal 

A megadott határidőre a 
szerződések nem kerülnek 

aláírása 
Alacsony Közepes 

A tevékenységek körültekintő 
ütemezése 

Intézményi kockázatok 

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 fogyatékossággal 
szembeni elutasító attitűdje  

Közepes Magas 
Projekt megvalósítása során 
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 projekt fizikai befejezetését követően 5 évig kerülnek fenntartásra a kedvezményezett által a projekt 
keretében megvalósult alábbi fejlesztések: 
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- az 60 fő részére létrehozott támogatott lakhatási férőhelyek fenntartása az újonnan létrehozott 
ingatlanokban, 

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

- az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők folyamatos érzékenyítése, 
- a projekt keretében megkezdett önálló életre felkészítő tevékenységek fenntartása, 

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

o étkeztetés 
o házi segítségnyújtás 
o támogató szolgálat 
o nappali ellátás 

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

- a projektben vállalt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesülésének 
biztosítása, 

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

 
Szakmai fenntarthatóság 
A projekt keretében létrehozott fejlesztés biztosítja az ellátottak életminőségének fokozatos javulását azzal, 
hogy a konfliktusmentes, hatékony és jó légkörű szakmai munka segítségével valamennyi ellátott részére 
személyre szabott szolgáltatást tud nyújtani. 
A szakemberek és az ellátottak felkészítése során elsajátított új szemléletmód a személyiségfejlesztésen 
keresztül várhatóan hosszabb távon hozzájárul az ellátottak önálló életvitelének kialakításához és a 
szakemberek szakmai fejlődéséhez. 
A szakemberek a fenntartási időszak alatt elősegítik az ellátottak jelenlegi izolációjának csökkentését, 
társadalmi kapcsolataik bővülését, és az új lakóhelyük közösségébe való integrálódását. 
Az ellátottak fejlesztő foglalkoztatásban való aktív részvétele biztosítja meglévő képességeik 
továbbfejlesztését, a napi rutintevékenységek folyamatos meglétét a speciális tudású foglalkoztatási 
rehabilitációs szakemberek segítségével. 
 
Pénzügyi fenntarthatóság 
A projekt keretében létrehozott fejlesztés fenntartása, korszerűsítése a projekt befejezése után a Fejér 
Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény feladata lesz. Az így felmerülő költségek az intézmény 
költségvetését terhelik. 

Előrelátható működési és szolgáltatási költségek 

 
1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Személyi juttatások (e Ft) 26 970 30 341 30 341 30 341 30 341 
Szociális hozzájárulási adó (e Ft) 5 933 6 675 6 675 6 675 6 675 
Dologi kiadások (e Ft) 4 250 4 500 5 000 5 500 6 000 
Beruházások (e Ft) - - - - - 
Felújítások (e Ft) 1 000 2 500 3 500 5 000 6 000 
Összesen (e Ft) 38 153 44 016 45 516 47 516 49 016 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Intézményi fenntarthatóság 
 
A projekthez szükséges emberi, anyagi és tárgyi erőforrások rendelkezésre állnak a projekt befejezését 
követően is, azokat a fenntartó továbbra is biztosítja.  
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A kiváltás során létrehozott ingatlanok fenntartója továbbra is a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság lesz. A szakmai munka során a helyi önkormányzatokkal, a helyi civil szervezetekkel, a 
releváns érdekvédelmi szervezetekkel kívánunk együttműködni. 

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV 

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

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

da) az étkezést, 
db) az ápolás-gondozást, 
dc) a fejlesztést, 
dd) a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. 

 
A fogyatékkal élőket sem kevésbé, míg a pszichiátriai betegeket, mint célcsoport fokozottabban érintő 
társadalmi kitaszítottság a támogatott lakhatás szolgáltatás indításakor is érzékelhető.  A jogalkotók 
szándékait nem, vagy kevésbé értő önkormányzatok illetékes személyeinek érzékenyítése is nehéz 
feladatnak mutatkozik, mind a célcsoport, mind a szolgáltatás irányába. 
A tapasztalatok szerint a szolgáltatás legfőbb céljának a re-integrációnak megfelelően, a jogszabály által 
előírt lakókörnyezetben való szolgáltatás biztosítása ellentétbe kerül a lakosság azon diktatórikus 
akaratával, melynek alapjait a sztereotípiák, az információ hiány és a félelem táplál. A legnagyobb 
nehézséget a lakosság érzékenyítésével járó tehetetlenség megélése okozhatja. 
 
„A képessé tétel folyamata átvezetheti a segítőt és a segítettet az ellátás típusú munkából az önsegítésbe, 
s remélhetőleg a fejlesztésbe is. A segítő végső célja az önbizalom, emberi méltóság, hasznosság és 
fontosságtudat növelése, a kapcsolatrendszer bővítése – közösségi háló kiépítése mindenki köré. A jó 
fejlesztő az, aki másokat hoz cselekvési helyzetbe és elősegíti, hogy el is tudják végezni az általuk vállalt 
feladatokat.”1 

Kommunikáció 

Álláspontunk szerint a kommunikáció első és mindent felülíró célja, hogy eszközként támogassa a kiváltás 
folyamatát társadalmi, helyi és intézményi szinten – különös tekintettel a változási folyamatok 
jellegzetességeire (változásmenedzsment). Ez az alapelv szolgálja rövid és hosszú távon leginkább mind a 
kiváltásban résztvevő személyek, munkatársak, intézmények, mind a helyi és tágabb társadalom érdekét.  
A sikeres, transzparens, professzionális, a valós helyzetre érdemi választ adni képest bevonó és interaktív 
megközelítés eredménye remélhetőleg zökkenőmentes projektek lesznek.  

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

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

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

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

- intézmények közötti kommunikáció (best és worst practice megosztások)  

- negyedévente személyes találkozás (szakmai és folyamategyeztetések)  

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

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

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

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

- közös fellépés a médiatérben (időről-időre)  

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

- Arculat  

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

- Szemléletformálás  

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

Szervezeti átalakítás 

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

A munkatársak felkészítése 

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

A lakók felkészítése 

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

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

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

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

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

- a pszichoterápia  

- a szocioterápia 

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

A kiváltott ingatlan hasznosítása 

A kiváltásra kerülő ingatlan Tordas belterületén fizikailag a Hangyasor 255/4 hrsz-on található 4 épületből 
álló egység. Az épületek 2006-ban kerültek átadásra, súlyosan, halmozottan sérült fogyatékkal élők ellátása 
céljából. Az épület együttest tartalmazó terület a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény 
székhely intézményének területével határos. Valamennyi épület akadálymentes, épületenként 15 fő 
ellátására alkalmas kétágyas lakószobák, közösségi és foglalkoztató helyiségek, WC-k és zuhanyzók állnak 
rendelkezésre. Az épületekben biztosított a szükséges ápolási-gondozási anyagok raktározása, a 
munkatársak részére megfelelő mennyiségű irodakapacitás van. Az épületek körüli kertrészlet 
akadálymentes, kerti utak, pihenőpontok, gondozott zöld felület áll rendelkezésre. Az épületegyüttes a nagy 
intézményi épülettől függetlenül is megközelíthető.  

A kiváltás során az alábbi funkcióváltást tervezzük: 

- Egyes épület szolgáltató központ (a korábbiakban ismertetetteknek megfelelően) 
- Kettes, hármas, négyes épület 45 idősotthoni férőhely kialakítása 
 

Intézményünk korábban nem működtetett idősotthont, ugyanakkor elmondható, hogy a térségben, illetve a 
tágabban értelmezett térségi környezetben nagy igény mutatkozik bentlakásos, elsősorban demenseket is 
fogadó idősotthoni férőhelyekre. A fővárosi és főváros környéki idősotthonok várólistái egyértelműen jelzik, 
hogy az általánosan is jellemző „elöregedés” következtében az idősotthoni ellátás iránti kereslet 
folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A kiváltandó épületekben tervezett idősotthon 45 fő önmagát 
ellátni képtelen, vagy csak részben képes idős gondozására (teljes körű ellátására) alkalmas. Az 
intézményi szükségletek (konyha, mosoda) az FMGESZI kapacitásaiból kielégíthető, az egészségügyi 
ellátás a jelenlegi intézményi ellátáshoz hasonlóan nagy biztonsággal megoldható, a szakorvosi ellátáshoz 
való hozzájutás a fogyatékkal élőkhöz hasonlóan biztosítható. A kiváltandó telephelyen a táblázatosan is 
bemutatottaknak megfelelően rendelkezésre áll a kellő létszámú szaklétszám. A tervezett idősotthoni 
kapacitásban az ellátottak korának, egészségi állapotának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátását 
mentális gondozását, valamint célszerű és hasznos tevékenységük szervezését tervezzük, ennek 
érdekében együttműködünk településen működő civilszervezetekkel, egyházakkal, karitatív szervezetekkel, 
valamint köznevelési intézményekkel. Magas színvonalú a tényleges szükségletekhez igazodó „flexibilis” 
ellátást tervezünk. Prioritásként kezeljük a lakók általános egészségügyi állapotának szinten tartását, a 
testi-lelki aktivitás fenntartását, az egyéni képességek és adottságok figyelembe vételét az ellátás 
szervezésében. 

Jogszabály szerint szakmai programban meghatározottak alapján vesszük fel a lakókat, tekintettel arra is 
„hogy az intézményben azt a 18. életévét betöltött személyt is ellátjuk, aki betegsége miatt nem tud 
önmagáról gondoskodni”. Túl az épített környezeten a „humán infrastruktúra” kialakítása is feladatként 
jelentkezik, de tervezéskor figyelembe vesszük a korábban már említett szakképzett dolgozók jelenlétét. 
Hangsúlyos szervezési feladat a helyi egyházakkal együttműködve a vallásgyakorlás, hitélet szervezése is.  

Szociális Szolgáltató Központot úgy kívánunk kialakítani, hogy a belső struktúrát (lakószobás kialakítás) a 
válaszfalak bontásával nagyobb közösségi terekké alakítjuk át. A tordasi központ fogadja a fogyatékos 
nappali ellátást, innen szerveződik a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás valamennyi településre. A 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Intézményi férőhely kiváltás 
Hangyasori Otthon kiváltása Tordason 

 

93 
 

támogató szolgáltat diszpécser központja is ebben az épületben kap helyet. A funkciók kiszolgálásához 
jelenleg is rendelkezésre áll iroda helyiség, közösségi tér konyhával, foglalkoztató szoba, illetve nemenkénti 
illemhely és zuhanyzó. Az átalakítás során a jelenlegi lakószobák tereinek egyesítésével nem csak a két 
ellátási csoport számára biztosítunk teret, hanem létrehozunk egy kifejezetten foglalkoztató célú helyiséget, 
valamint egy fektető-pihenő szobát. Az épület akadálymentes megközelítése biztosított, mind gyalog, mind 
személygépkocsival jól megközelíthető. Az infrastruktúra fenntartás a jelenlegi és maradó intézmény 
keretein belül biztosítható. A szolgáltató központ funkcionálisan szorosan kapcsolódik a kiváltott 
telephelyen létrehozott idősotthonhoz. A hatékony humánerő gazdálkodást is célnak tekintve, az idősotthoni 
munkatársak a szolgáltató központban is tevékenységet végeznek.  

 

3.2.2. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 

Előkészítés 

A projekt előkészítése során az SZGYF felmérte a fenntartásában működő, kiváltásban érintett szociális 
intézmény infrastrukturális ellátottságát, szociokulturális környezetét és az ellátottak szükségleteit.  Az 
előkészítés során kiválasztásra került a szakmai terv, továbbá az új épület engedélyes tervének készítője 
is. A kiviteli tervek készítése az előkészítési szakaszban kezdődik meg, a tervek előreláthatóan a 
megvalósítás során kerülnek véglegesítésre. A projekt előkészítési szakaszában együttműködési 
megállapodás került aláírásra az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai 
koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt projekt megvalósítóival is. 

Megvalósítás 

A projekt kezdése  

A projekt megkezdésénél a 2017. április 1-jei dátum került meghatározásra, az SZGYF a Támogatási 
Szerződés megkötése előtt feltételes közbeszerzést folytat le az építési beruházásra vonatkozóan.  

Projektmenedzsment felállítása 

A projekt eredményes megvalósítása érdekében, a pályázati felhívásban előírt szakmai tapasztalatokkal és 
szakirányú végzettséggel rendelkező projektmenedzsment felállítása történik. A projektmenedzsment tagjai 
és a szakmai vezető is rendelkezik projektmegvalósításban szerzett tapasztalattal, felsőfokú végzettséggel 
és a feladat végrehajtásához szükséges kompetenciákkal.  

A megvalósítás szakmai feladatai 

A projekt szakmai feladatai a következő támogatható tevékenységcsoportok alá sorolhatóak:   

1. Kivitelezés  
2. Eszközbeszerzés  
3. Ellátottak és személyzet felkészítése a változásokra  
4. Lakossági érzékenyítés  

 
Általános projekttevékenységek 

 Közbeszerzési szakértő  
 Beszerzések, közbeszerzés  
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Már a pályázat befogadását megelőzően is megkezdődtek a projekt beszerzéséhez kapcsolódó 
dokumentációk összeállítása, hogy még a projekt első időszakában a szükséges eljárások lefolytatásra 
kerüljenek. A projekt keretében az alábbi beszerzésköteles tevékenységek merülnek fel: 

1. Szakmai Terv - mind a beszerzés, mind a dokumentumok elkészítése a projekt előkészítési 
szakaszában megtörtént; 

2. Engedélyes és kiviteli terv készítőjének kiválasztása – mind a beszerzés, mind a dokumentumok 
elkészítése a projekt előkészítési szakaszában megtörtént; 

3. Közbeszerzési szakértő kiválasztása – a megyei kirendeltség az SZGYF megbízásából 3 árajánlat 
egyidejű bekérésével szerzi be a közbeszerzések lebonyolításával megbízott szakértőt, a 
szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor; 

4. Rehabilitációs szakmérnök kiválasztása – a megyei kirendeltség az SZGYF megbízásából 3 
árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be a közbeszerzések lebonyolításával megbízott szakértőt, a 
szerződéskötésre a támogatási szerződés aláírását követően kerül sor.  

5. Műszaki ellenőr – a kivitelezés felügyeletére a megyei kirendeltség az SZGYF megbízásából 3 
árajánlat egyidejű bekérésével szerzi be külső műszaki ellenőrt, a szerződéskötésre a támogatási 
szerződés aláírását követően kerül sor. 

6. Kivitelezés – a megyei kirendeltség az SZGYF megbízásából folytat le kivitelezésre irányuló 
eljárást a Kbt.nek megfelelően. 

7. Eszközbeszerzés – a megyei kirendeltség az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű 
bekérésével szerzi be a működéshez szükséges eszközöket. 

8. Gépjárműbeszerzés – a megyei kirendeltség az SZGYF megbízásából folytat le árubeszerzése 
irányuló eljárást a Kbt. -nek megfelelően. 

9. Könyvvizsgáló – a megyei kirendeltség az SZGYF megbízásából 3 árajánlat egyidejű bekérésével 
szerzi be a projekt zárásához szükséges külső könyvvizsgálót. 
 

 Műszaki ellenőrzés 
 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 
a kivitelezés felügyeletére és folyamatos nyomon követésére a megyei kirendeltség beszerzési eljárás 
keretében szerződik egy megfelelő jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrrel. Az építési műszaki 
ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó 
jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. 
(16.§ (2) bekezdés). 

 Rehabilitációs szakmérnök 
 

A pályázati felhívás értelmében a projektben tervezett akadálymentesítési tervvel kapcsolatban 
rehabilitációs szakmérnök állásfoglalása szükséges. A rehabilitációs szakmérnök megbízására irányuló 
beszerzési eljárást a megyei kirendeltség az előkészítési szakaszban indítja meg, a szerződéskötésre a 
megvalósítás során kerül sor. A rehabilitációs szakmérnök a kiviteli tervek vonatkozásában állítja ki 
szakvéleményét.  

 Tájékoztatás és nyilvánosság  
 

A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató alapján a projekt az új KTK alapján 500 millió 
Ft feletti kommunikációs csomagba tartozik. A nyilvánosság biztosítása végig kíséri a teljes projekt 
időszakot.  

 Könyvvizsgálat 
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A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat 
elvégzése. Ennek eleget téve a projektgazda a projekt pénzügyi zárása előtt projektszintű könyvvizsgálatot 
tart, melynek eredménye csatolásra kerül a projekt záró elszámolása mellékleteként. 

 Horizontális vállalások teljesítése 
 

A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt során az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érdekében 
vállalásokat szükséges tenni, illetve ezeket megvalósítani, a vállalások a pályázati adatlapon kerülnek 
bemutatásra. 

 Adminisztrációs és általános, a projekt végrehajtásával összefüggő tevékenység 
 

A projekt során szükséges az adminisztratív teendők ellátása. Ehhez tapasztalattal bíró személyek kerülnek 
bevonásra a projekt teljes időtartamára. 

A projekt zárása  

A projekt tervezett zárása 2018.12.31.-én történik. Zárásként egy ünnepélyes, sajtónyilvános projektzáró 
ünnepségre kerül sor, ahol a projektmenedzsment képviselői ismertetik a nyilvánossággal a projekt 
eredményeit. Ezek után kerül sor a projekt pénzügyi zárására valamint a záró elszámolási csomag 
összeállítására. 

Feladat megnevezése 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017. 2018. 

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

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        

szakértői tanácsadás 
(ingatlan értékbecslés díja) 

x        

szakértői tanácsadás (jogi x        
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Feladat megnevezése 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017. 2018. 

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

tanácsadás) 

szakértői tanácsadás (stb) 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 elkészíítése 

x        

Szakmai terv megküldése 
IFKKOT részére 

x        

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      

Közbeszerzés lefolytatása, 
szerződés megkötése - 
gépek/eszközök lakhatás 

  x x     

Közbeszerzés lefolytatása, 
szerződés megkötése - 
gépek/eszközök 

  x x     
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Feladat megnevezése 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017. 2018. 

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

szolgáltatási gyűrű 

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

    x    

Beszerzés lefolytatása, 
szerződés megkötése - 
szolgáltatások - 
szolgáltatási gyűrű 

    x    

Beszerzés lefolytatása, 
szerződés megkötése - 
szolgáltatások - 
foglalkoztatás fejlesztése 
eszközök 

     x x  

Beszerzés lefolytatása, 
szerződések megkötése - 
szolgáltatók 

  x x     

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

    x x   

Speciális gépjármű 
beszerzése 

    x x x  

Immateriális javak 
beszerzése 

  x 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 

  x x x x x  
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Feladat megnevezése 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017. 2018. 

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

telekhatáron belül 

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 x 

Szolgáltatási gyűrű 
kialakítása, fejlesztése 
(ahol nem áll 
rendelkezésre) 

    x x x x 

Foglalkoztatás tárgyi és 
szakmai feltételeinek 
megteremtése, bővítés, 
fejlesztése 

    x 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   

Marketing, kommunikációs 
tevékenységek (Az 
ellátottak közvetlen és 
közvetett interperszonális 

      x  
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Feladat megnevezése 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017. 2018. 

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

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 

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

  x x x x x x 

Projektszintű 
könyvvizsgálat 
tevékenység 

   x    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   

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 
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Feladat megnevezése 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017. 2018. 

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

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 x 

 

A kiváltott intézmény és egységeinek leírása az ellátandó szakmai feladatok szempontjából 

A társadalmi integráció biztosítása 

A társadalmi integráció megvalósulásában kulcsszerepe van a helyi hivatalokkal, közintézményekkel, 
egyházi és civil szervezetekkel, fórumokkal és a civil lakossággal kialakított partneri viszonynak. 
Megvalósított kommunikációnk és minden tevékenységünk ezt a célt szolgálja.  

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. 
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A kommunikációs tervben szereplő, lakosság irányában megszervezésre kerülő érzékenyítő fórumok, nyílt 
napok során is ennek jegyében keressük fel az érintett települések lakosait. 

Minden lakhatási szolgáltatás esetében az ezzel kapcsolatos elképzelések, elvárások leírása 
(milyen funkciókat lássanak el, milyen elhelyezési feltételeket biztosítsanak) épületenként. 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, 
melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási 
helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel. 

A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, monolit vasbeton szerkezetű födémmel és magas 
tetővel készül. A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált 
követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 

Telephelyünkről támogatott lakhatásba költözők mindnyájan enyhe, illetve középsúlyos értelmi 
fogyatékosok, 10 %-uk mozgásában is akadályozott, valamennyien nagykorúak. A lakóházak tervezésekor 
kiemelten fontos szempontnak tekintjük a teljes körű akadálymentesítést azért, hogy a változó, esetlegesen 
romló egészségi állapothoz is igazodni tudjon a lakókörnyezet. Valamennyi ház esetében elmondható, hogy 
túl az intimtér biztosításán, a közösségi terek, illetve szociális helyiségek elrendezése a könnyű 
tájékozódást, illetve az otthonosodást egyértelműen szolgálja.  

A személy számára az életkörülményeket az ő bevonásával úgy kell kialakítani, hogy azok az adott 
társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető legteljesebb mértékben megfeleljenek. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő személyek ugyanolyan lakásokban, házakban 
élhetnek, mint nem fogyatékos társaik. Az ő életükben is különválnak a munka, a szórakozás és az otthon 
színterei. 

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017. 

Az akadálymentesség biztosítása mellett hangsúlyt kapott az egyenlő esélyű hozzáférésre törekvés is, 
melynek értelmében az épület tervezésekor figyelembe lett véve, hogy  

- az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális 
és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva 
álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, 
berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók; 

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató – 2017. 

Az épületek nem mindenki számára nyitott közszolgáltatást nyújtó középületek, besorolásuk lakóépület, de 
tekintettel arra, hogy az ellátottak összetétele, állapota változhat, biztosítani kell az akadálymentesség 
utólagos kialakíthatóságát, az adaptálhatóságot. 
a lakók jelenlegi állapotának megfelelő akadálymentes kialakítást kell biztosítani, figyelembe véve: 
- a mostani fizikai és mentális állapotot 
- a használt segédeszközök használati, tárolási és karbantartási helyigényét 
- az életkor előrehaladtával lezajló állapotromlás negatív hatását és a projektcélként kitűzött 
képességfejlődés pozitív hatását is. 
 
Forrás: Az általános építészeti követelményeken felüli mérlegelendő szempontok a TL-házak tervezése 
során c. segédanyag 
 
Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden 
ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, 
akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. 
A felmerülő lakói igények alapján a házak tervezésekor figyelmet kapott az infó-kommunikációs 
akadálymentesség is, továbbá minden speciális lakói igény: 
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Látássérült személyek részére lakhatást nyújtó házak esetében az infó-kommunikációs akadálymentesítés: 
Braille-feliratok, tapintható jelzések (vak és aliglátó személyek részére), jelölések és megvilágítás (aliglátó 
és gyengénlátó személyek részére). 
 
Mozgássérült személyek részére lakhatást nyújtó házak esetében:  
- Teljes fizikai akadálymentesítés: kerekesszéket használó személyek esetében.  
 

Ennek megfelelően:  

1. számú ház 

Igénybe veszi: 10 fő középsúlyos fogyatékos, 2 fő enyhe fogyatékos (ebből 1 fő mozgássérült) kliens 

Szükséglet szerinti feltételek: 

- Akadálymentes környezet 
- Széles közlekedőterek 
- Praktikusan kezelhető középmagas heverő 
- Kerekesszék tároló 
- Legalább 100 cm széles ajtók 
- Kapaszkodók folyosókra, mellékhelyiségekbe 
- Akadálymentes fürdő 
- Zárható szekrény 

 
2. számú ház 

Igénybe veszi: 10 fő középsúlyos fogyatékos, 2 fő enyhe fogyatékos kliens 

Szükséglet szerinti feltételek: 
 
- Akadálymentes környezet 
- Széles közlekedőterek 
- Praktikusan kezelhető középmagas heverő 
- Kerekesszék tároló 
- Legalább 100 cm széles ajtók 
- Kapaszkodók folyosókra, mellékhelyiségekbe 
- Akadálymentes fürdő 
- Zárható szekrény 
- Teakonyha 
- Fürdőkádas fürdőszoba 
- Nagyméretű pihenőszoba 
 

3. számú ház 

Igénybe veszi: 10 fő középsúlyos fogyatékos, 2 fő enyhe fogyatékos kliens 

Szükséglet szerinti feltételek: 
 
- Akadálymentes környezet 
- Széles közlekedőterek 
- Praktikusan kezelhető középmagas heverő 
- Kerekesszék tároló 
- Legalább 100 cm széles ajtók 
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- Kapaszkodók folyosókra, mellékhelyiségekbe 
- Akadálymentes fürdő 
- Zárható szekrény 
- Teakonyha 
- Fürdőkádas fürdőszoba 
- Nagyméretű pihenőszoba 
 

4. számú ház 

Igénybe veszi: 9 fő középsúlyos fogyatékos (ebből 4 fő mozgássérült), 3 fő enyhe fogyatékos (ebből 2 fő 
mozgássérült) kliens 

Szükséglet szerinti feltételek: 
 
- Akadálymentes környezet 
- Széles közlekedőterek 
- Praktikusan kezelhető középmagas heverő 
- Kerekesszék tároló 
- Legalább 100 cm széles ajtók 
- Kapaszkodók folyosókra, mellékhelyiségekbe 
- Akadálymentes fürdő 
- Zárható szekrény 
- Teakonyha 
- Fürdőkádas fürdőszoba 
- Nagyméretű pihenőszoba 
 

5. számú ház 

Igénybe veszi: 10 fő középsúlyos fogyatékos (ebből 1 fő mozgássérült), 2 fő enyhe fogyatékos kliens 

Szükséglet szerinti feltételek: 
 
- Akadálymentes környezet 
- Széles közlekedőterek 
- Praktikusan kezelhető középmagas heverő 
- Kerekesszék tároló 
- Legalább 100 cm széles ajtók 
- Kapaszkodók folyosókra, mellékhelyiségekbe 
- Akadálymentes fürdő 
- Zárható szekrény 
- Teakonyha 
- Fürdőkádas fürdőszoba 
- Nagyméretű pihenőszoba 

 

A kiváltott intézmény akadálymentesítése 

A szolgáltató központ kialakításával párhuzamosan megtörténik az épület komplex akadálymentesítése az 
ellátottak szükségleteinek megfelelően. 
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Az intézmény dolgozói számára létesítendő helyiségekkel kapcsolatos elképzelések, elvárások 
– illetve annak bemutatása, hogy hol kívánja létrehozni, működtetni az ide kapcsolódó 
infrastruktúrát  
 
A házakban nem tervezünk külön dolgozó szobát a személyzetnek, ők nem elkülönülve, hanem a 
lakóközösségbe besimulva végzik támogató, segítő munkájukat. A nappaliban alakítunk ki munkasarkot. Itt 
történik a dokumentáció vezetése, a gyógyszerelés, valamint az igény szerinti ápoláshoz, gondozáshoz 
szükséges eszközök tárolása. A dolgozó számára számítógép is elhelyezésre kerül. Igyekszünk családi 
hangulatot kialakítani, kerülünk minden intézményi formációt. 
 
Minden szociális szolgáltatási funkcióval bíró épület esetében annak bemutatása, hogy hol 
kívánja létrehozni, működtetni az ide kapcsolódó infrastruktúrát, s az a település többi lakosa 
számára mennyire érhető el.  
 
Ezen ingatlanoknál a TL-épületek esetében javasolt szempontok érvényesek. A szolgáltatású célú 
ingatlanok esetében a TL-ingatlanokhoz képest meghatározóbb lesz a technológiai szempontok 
érvényesülése, gépi szellőzés biztosításnak és klimatizálás kérdése különösen az irodahelyiségek esetén, 
valamint a parkolóhely igény biztosítása. A szolgáltatási épület és az ellátott TL-házak között meg kell 
oldani a munkatársak utazását, továbbá biztosítani kell a lakók utazását a szolgáltatást nyújtó 
ingatlanokhoz. Amennyiben mindez tömegközlekedéssel nem oldható meg, szükségessé válhat alkalmas 
gépkocsipark beszerzése vagy bérlése. 

Az akadálymentesség biztosítása mellett hangsúlyt kapott az egyenlő esélyű hozzáférésre törekvés is, mely 
során 

-  a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az igénybevevő 
állapotának megfelelő önállósággal – mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és 
kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető 
és érzékelhető; 

- az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, 
mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság 
számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az 
épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók; 

A tervezési program elkészítése során érdemes sorra venni, hogy kiterjed-e a program az alábbiakra:  
 Hány személy fog a szolgáltatási célú ingatlanban különféle szolgáltatásokat igénybe venni?  
 Szolgáltatás esetén mely funkciókat kell ellátnia az épületeknek?  
 Milyen helyiségre lesz szükség az épületekben?  
 Hány m2 legyen egy helyiség alapterülete?  
 A rendelkezésre álló ingatlan milyen beépítési adottságokkal rendelkezik, melyek az 
építésszabályozás tekintetében a főbb jellemzői?  
 A telken belül hány gépkocsit lehet vagy szükséges elhelyezni?  
 Milyen telken kívüli beruházások szükségesek az ingatlan megvalósításához?  
 Melyek a szomszédsági viszonyok javításának, a lakók elfogadottságának javítását szolgáló akcióterv 
építési-műszaki következményei?  
 Mennyi a beruházás költsége az építési program alapján?  
 Kell-e építési engedély, településképi vélemény, útépítési, vízjogi engedély, tulajdonosi, útkezelő és 
közműszolgáltatói hozzájárulás a beruházáshoz?  
 A szomszédságtól várható-e akadály támasztása a beruházással szemben?  
 Mennyi a beruházás megvalósításának időigénye?  
 

Forrás: IFKT Módszertani Útmutató 2017. 

Tárgyi feltételek, eszközök bemutatása (pl. berendezési tárgyak, munkagépek, munkaeszközök, 
stb.). 

A pályázat keretében létrehozandó 5 db lakóépület berendezési tárgyai, tárgyi feltételei és eszközei a 
Szakmai rendelet 110/E. § és 110/F. §-aiban foglalt előírásoknak megfelelve kerülnek meghatározásra és 
beszerzésre. 
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A lakóépületeket 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 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 és közvetlen környezetét kamerarendszerrel, kültéri világítással szükséges 
felszerelni, továbbá az ingatlant kerítéssel és zárható kapuval szükséges körbekeríteni az ellátottak 
biztonságának garantálása érdekében. Az ingatlan zöld területeinek rendben tartásához valamennyi 
lakóépületbe (szükséges 5 db seprű, szemétlapát, lapát, hólapát, gereblye, kapa, ásó.  
Minden lakóházhoz szükséges egy db EU szabványnak megfelelő, 1100 L-es kommunális hulladékgyűjtő 
edény beszerzése. 
 
A lakóépületek valamennyi ablakára redőnyt, szúnyoghálót, karnist és függönyt kell beszerezni, és 
valamennyi helyiségbe mennyezetlámpákat/csillárokat szükséges felszerelni. 
 
Minden lakóépület konyhájába szükséges beszerezni az alábbiakat: 
 

 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 nappalijába szükséges beszerezni az alábbiakat: 

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

Minden lakóépület akadálymentesített fürdőszobájába szükséges beszerezni az alábbiakat: 

 fürdőszobai 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 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 telephelyen az alábbiak beszerzése 
indokolt:  
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 öltözőszekrények, 
 étkező  
 kanapék a pihenő szobába, 
 TV, TV szekrény, 
 számítógép, nyomtató, számítógépasztal, 
 rajz és írószerek, füzetek, irodaszerek (az induláshoz szükséges, egyszeri, nagymennyiségű 

beszerzés), 
 zárható szekrények, polcok a tároláshoz. 

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

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

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

 
A 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 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 1 
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.) Kormányrendelet2 tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi 
intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) kirendeltségekből, valamint 
intézményeiből áll.  A rendeletben nevesített esetben a főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és megyei 
kirendeltségek látják el a szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartását, amely feladatkörbe többek 
között a gazdálkodás és működés törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve 
a szakemberek továbbképzése tartozik. Jelenleg az SZGYF összesen 109 intézmény és telephelyei 
fenntartói feladatait látja el, melyből 67 szociális, 32 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és 
gyermekvédelmi illetve máshová nem sorolható intézmény is) típusú intézmény. 

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

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

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

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

A Főigazgatóság szervezeti felépítése: 

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

A főigazgató felett az EMMI Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. függelék II/3. és II/5. pontjában 
megjelölt munkáltatói jogköröket a közigazgatási államtitkár gyakorolja. A Főigazgatóság főigazgató-
helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja. 

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.  

                                                        
2 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR  
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A kirendeltségek illetékességi területe a fővárosra, illetve a megyékre terjed ki. 

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

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

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

A Főigazgatóság feladatai: 

A Főigazgatóság ellátja 

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

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

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

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

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

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

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

d) az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti 
esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről, 

e) ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói 
feladatokat. 

 

A Főigazgatóság központi szerve biztosítja az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 

A kirendeltség feladatai: 

A kirendeltség ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) 
pontjában meghatározott fenntartói feladatokat. 
A kirendeltség – a főigazgató egyetértése mellett – megállapítja az intézményi térítési díjat. 
A kirendeltség eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben. 
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: 

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 
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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  

 

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.  
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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 

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 
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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 

0VEKOP-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 

 

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

A Fejlesztési Igazgató alá tartozik az Intézményfejlesztési Főosztály, aminek a feladata az uniós vagy 
egyéb forrásból megvalósuló beruházások kezelése.  

Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott kollégák a projekt támogató feladatainak 
koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért felel. Ennek keretében közreműködik a 
projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot tart ezen területek szakértőivel, segítséget nyújt a 
támogatási- és vállalkozási/megbízási szerződések, beszerzési eljárások és dokumentációk 
összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók összeállításában.  

A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által megküldött támogatási 
szerződésmódosítást véleményezi és felterjeszti jóváhagyásra az SZGYF főigazgatójának.  

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; 
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 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;  
 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 
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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, 

 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.   
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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 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 
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A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 11 ingatlanból 3 ingatlan 
megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület 
építése adta. A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Berzence intézmény minden férőhelye Berzence 
településre került kiváltásra. 

TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0002 A Mérki Ápoló-Gondozó Otthon férőhely kiváltási projektje 

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.08.01-2015.10.31.  

A projekt megítélt támogatása: 1.145.789.279 Ft 

Kiváltott férőhelyek száma: 102 

A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 10 ingatlanból 6 ingatlan 
tulajdonjogának, valamint 3 ingatlan földhasználati jogának megvásárlása, valamint valamennyi 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 
 
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. 
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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. 

 

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE 

A projektet az SZGYF saját erőforrására támaszkodva kívánja menedzselni. 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 megyei 
kirendeltségek munkatársai végzik, az SZGYF kijelölt munkatársa pedig a projekt előrehaladását 
követi nyomon, illetve a feladatkörébe utalt feladatokat látja el a projekttel összefüggésben.  
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A projekt menedzsmentjében az alábbi szereplők vesznek részt: 

Megyei kirendeltség részéről SZGYF részéről 

Projektmenedzser Projekt koordinátor (költség a projektben nem 
kerül elszámolásra) 

Projekt pénzügyi vezető  

Szakmai vezető (nem projektmenedzsment 
költség terhére kerül elszámolásra) 

 

 

A szervezet feladatainak ismertetése 

Projektmenedzser 

A legalább heti 40 órában, az SZGYF alkalmazásában lévő 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 
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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 a 
Projektkoordinátornak.  

 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 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 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; 
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- 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 változás bejelentők és a támogatási szerződés módosításának előkészítésében 

és a projektkoordinátornak történő megküldésében; 
- részt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek (PEJ, ZPEJ) elkészítésében, a pénzügyi 

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

- részt vesz a záró ellenőrzésen. 
 

Szakmai vezető (nem projektmenedzsment költségen kerül elszámolásra)  

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 előrehaladási jelentéseinek (PEJ, ZPEJ) elkészítésében; 
 elvégzi a projektmenedzser által megjelölt egyéb, a projekt keretében felmerülő szakmai 

feladatokat; 

 részt vesz a záró ellenőrzésen. 
 

Projektkoordinátor  

Az SZGYF fejlesztési igazgatóságon alkalmazott belső projektkoordinátor felelős a projekt támogató 
feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért. 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 féléves- és projekt előrehaladási jelentések 
összeállításában.  

A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által megküldött támogatási 
szerződésmódosítást véleményezi és döntése alapján felterjeszti jóváhagyásra az SZGYF 
főigazgatójának.  



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Intézményi férőhely kiváltás 
Hangyasori Otthon kiváltása Tordason 

123 

A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása 

A projektbe bevonásra kerülő személyek – menedzsment és szakmai megvalósítók – végzettségét, 
szakmai tapasztalatát részletesen a csatolt önéletrajzok tartalmazzák. 

A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak 
meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével 

Pozíció  Végzettség Tapasztalat Munkaidő 
(heti, óra) 

Projektmenedzser  épületgépész, üzemmérnök 39 év 40 

Projekt pénzügyi 
vezető 

gazdasági agrármérnök 19 év 40 

Szakmai vezető       szociális 
szakigazgatásszervező 

14 év 40 

Táblázat 1 – Projektmenedzsment szervezet 2 

téma Feladat Felelős 

Projekt indítás 
lépései 

Projekt regisztrációs adatlap elkészítése Kirendeltségi Fejér Megyei 
igazgató,  

Véleményezése, módosítása, jóváhagyása IFF, főosztályvezető 

Vezetői  döntés a projekt indításról főigazgató 

Projekt megvalósítására kijelölt felelős 
szervezeti egység vezetője részére 
meghatalmazás készítése, jóváhagyatása  a 
projekt képviseletéhez  

IFF, főosztályvezető 

Gazdálkodási 
jogkörök, 
feladatkörök 

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó 
kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, 
utalványozó kijelölése 

Főigazgató 
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meghatározása 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, 

Munkaszám generálás - kódképzés Koordinációs Osztály, IFF,  
osztályvezető 

EcoSTAT munkaszám törzsében történő 
rögzítés 

GFO GFO,  Koordinációs 
osztályvezető 

Munkaszámról érintettek tájékoztatása és a 
kötelező használat elrendelése 

Koordinációs Osztály, IFF,  
osztályvezető 

EU-s célelszámolási számla 
nyitás/módosítás/törlés kezdeményezése az 
EMMI-nél 

Koordinációs Osztály, IFF,  
osztályvezető 

MÁK értesítő levél beérkezését követően 
rögzítés az EcoSTATban 

GFO GFO,  Koordinációs 
osztályvezető 

EU-s célelszámolási számla nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatok (analitika) 

Koordinációs Osztály, IFF,  
osztályvezető 

EU célelszámolási számla bejelentő/aláíró 
kartonok ügyintézése 

GFO Pénzügyi osztály 

ELEKTRA tanúsítvány (GIRO) bejelentések Koordinációs Osztály, IFF,  
osztályvezető 

Esetleges fedezetigazolás kiadása, 
módosítása, törlése 
előirányzat módosítás kötelezettség 
vállaláshoz 

Gazdasági vezető, 

Saját hatáskörű előirányzat módosítás és 
munkaszámra könyvelés bevétel és kiadás 
esetén 

Fejér Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezetője, GFO

SZGYF forás esetén saját hatáskörű 
előirányzat átcsoportosítása és 

Fejér Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezetője, GFO
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munkaszámra könyvelés 

Utalás a projekt EU célelszámolási számláján 
történő tranzakciók kezelése, lebonyolítása 

Fejér 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, főosztályvezető, IFF, 
főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató, érintett intézmény, 
igazgató  

Költségvetés megtervezése  IFF, főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató, érintett intézmény, 
igazgató, pályázati referens 

Költségvetés jóváhagyása GFO,  Főigazgató, Bátori Zsolt 

Beszerzések lebonyolítása Vagyongazdálkodási és 
Üzemeltetési Főosztály, 
főosztályvezető, IFF,  
főosztályvezető 

Indikatív árajánlatok beszerzése  IFF, főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség,  kirendeltségi 
igazgató, érintett intézmény, 
igazgató  

Szakmai terv készítése Vállalkozó,  IFF,  főosztályvezető, 
érintett intézmény, igazgató; 
szociális referens; pályázati 
referens  
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Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés Vagyongazdálkodási és 
Üzemeltetési Főosztály, 
főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató; vagyonhasznosítási 
referens 

Pályázat benyújtása  IFF, főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató,  

Projekt 
szakmai  
megvalósítás 
tevékenységei 

Támogatási szerződés előkészítése  IFF, főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató,  

Támogatási szerződés aláírása Főigazgató, Bátori Zsolt 

Támogatási szerződés módosításainak 
összeállítása 

Fejér Megyei Kirendeltség, 
kirendeltségi igazgató, 
projektmenedzser, pénzügyi 
vezető, pályázati referens 

Támogatási szerződés módosítások 
felülvizsgálata, benújtása 

IFF, főosztályvezető 

Projektmenedzsment megbízása  IFF, főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató,  

Szakmai vezető megbízása  IFF, főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató,  

Beszerzések/közbeszerzések lebonyolítása Vállalkozó, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató, projektmenedzser 

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

Projektmenedzser, Pénzügyi 
vezető 
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Szakmai vezetői feladatok elvégzése (pl. 
változásra felkészítő programok stb.) 

szakmai vezető 

Alapító okirat módosítása SZIF, főosztályvezető 

Engedélyek beszerzése Projektmenedzser, pénzügyi 
vezető

Záró beszámoló összeállítása és benyújtása Projektmenedzser, pénzügyi 
vezető, Fejér Megyei Kirendeltség,  
kirendeltségi igazgató 

Projekt 
pénzügyi 
megvalósítás 
tevékenységei 

számla befogadás - érvényesítés Fejér Megyei Kirendeltség, 
pénzügyi vezető 

szakmai teljesítésigazolás Fejér Megyei Kirendeltség, 
kirendeltségi igazgató 

pénzügyi teljesítésigazolás Fejér Megyei Kirendeltség, 
pénzügyi vezető 

utalás a projekt EU célelszámolási számláról 
- utalványozás 

Fejér Megyei Kirendeltség, 
pénzügyi vezető,  

könyvelés az EcoSTAT rendszerben Fejér Megyei Kirendeltség, 
pénzügyi vezető 

áfa bevallás Fejér Megyei Kirendeltség,  
Pénzügyi vezető, GFO, 
osztályvezető   

aktiválás Fejér Megyei Kirendeltség, 
  , 
Pénzügyi vezető, GFO, 
osztályvezető   

Fenntartás Fenntartási jelentések összeállítása  IFF, főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató, érintett intézmény, 
igazgató;
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pályázati referens 

Módosítási kérelmek összeállítása, 
benyújtása 

 IFF, főosztályvezető, Fejér Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató 

A kiváltott intézmény és egységeinek leírása, az ellátandó szakmai feladatok szempontjából 

A társadalmi integráció biztosítása. Az integráció, inklúzió több irányú megközelítést igényel. Egyrészt az

egyén felkészítése a társadalmi együttélésre, másrészt a társadalom felkészítése a befogadásra. Az egyéni 
kiváltási terv, a kommunikációs terv egyértelműen reagál ezekre a feladatokra. Ehhez tapasztalati 
lehetőségre is szükség van. Amennyiben a lakhatás nem izolált, hanem integrált társadalmi környezetben 
biztosított már lehetőség van személyes kontaktus felvételére, kialakítására, tapasztalásra. A 
szolgáltatásszervezés által létrejövő kapacitások nem csak a kitagolásban résztvevők számára, hanem 
mindenki számára hozzáférhetőek lesznek. Ez is lehetőséget ad mindenki számára az együtt élésre, 
tapasztalásra, az egyén szerepeinek, önmeghatározásának újra gondolására.   
Az integrációnak vannak objektív és szubjektív feltételei. Objektív a megfelelő segédeszköz, támogató 
személy, egyetemleges hozzáférést biztosító környezet. A szubjektív feltételek beállítódásokat, szemléletet, 
attitűdöket, tudásokat rejt magában. Erre kell igen érzékenyen reagálnia a program egészének. 
Lehetőséget kell adni ezen nézőpontok megismerésére, majd stratégiai tervet kidolgozni a programot 
segítő szemlélet elterjesztésére, a negatív – esetenként megélés nélküli-  nézetek legyőzésére, 
tapasztalatok biztosításával ösztönözni  a nézetek újra gondolására, átértékelésére. 
Fontos, hogy lakóink megjelenjenek a város rendezvényein, programjain, hisz az is egy találkozási, 
tapasztalatszerzési lehetőség.  
A lakásokban az önrendelkezést tiszteletben tartva vendéget fogadhatnak lakóink.  

 A tervezett, a projekthez illeszkedő akadálymentesítés bemutatása, az ellátottak szükségleteire 
alapozva 

A teljes akadálymentesítés a fogyatékosság szerinti szükségleteket figyelembe véve kerüljön kialakításra. A 
biztonságos közlekedésük, a balesetveszély elkerülése miatt, szükséges mindenképpen a lakóépületekben 
és a szolgáltatási központban a teljes akadálymentes környezet kialakítása fogyatékossági típus szerint. A 
látássérültek számára információs csíkok elhelyezése elengedhetetlen.   

A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása és a szükséges személyi 
fejlesztések meghatározása  

Rendelkezésre álló humán erőforrások kor szerinti megoszlása:  
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Rendelkezésre álló humánerőforrás végzetség szerinti megoszlása:  

 

 

Az intézményben szakképzet dolgozók képzettsége száz százalékban megfelel a munkakörhöz előírt 
végzettségnek. 

A szakdolgozók átlagéletkora 43,31 év.  

Végzettség szerinti megoszlás: 3 fő alapfokú, 26 fő középfokú, és 7 fő felsőfokú végzettségű 

A létrejövő támogatott lakhatás és szociális alapszolgáltatások humánerőforrás szükséglete 

A létrejövő támogatott lakhatás és szociális alapszolgáltatások humánerőforrás szükséglete 

5 db lakóház (12 fő ellátott/ház) 
- esetfelelős          5 fő 
- kísérő, támogató       20 fő 

 
Alapellátás Tordas, 255/4 hrsz. 

- fogyatékosok nappali ellátása       2 fő 
 

7

17

12

Életkor szerinti megoszlás (év)

25 - 38 39 - 50 51 - 62

3

26

7 alpfokú
végzettség

középfokú
végzettség

felsőfokú
végzettség
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Alapellátás (Martonvásár, Baracska, Gyúró)  
- támogató szolgáltatás 

 gépkocsivezető         2 fő 
 segítő          2 fő 

- fogyatékosok nappali ellátása        2 fő 
- pedagógiai, gyógypedagógiai szolgálat       2 fő 
- étkeztetés                      3 fő 

 
 

Összesen:          38 fő 
 
Jelenleg működő intézmény dolgozói létszáma     36 fő 
 
Intézményi férőhely kiváltáshoz szükséges TERVEZNI      2 fő 
 

 A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos 
feladatainak meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével  

Az újfajta szolgáltatási struktúrában új kompetenciák lesznek szükségesek a munkatársak számára, 
néhányat említve, pl. valódi érdeklődés mások irányába, diszkrét, etikus viselkedés, megbízhatóság, 
felelősségteljesség, türelem, energikusság, stb. 

 
Ebből kifolyólag arra lesz szükség, hogy a dolgozók képesek más szakterületekkel hatékony kapcsolatot 
fenntartani, adott esetben felelősséget vállalni, új ismereteket elsajátítani, az alapszolgáltatást nyújtó 
kollégákkal csoportban együttműködni. 

 

A jelenlegi munkatársak végzettsége alapvetően megfelelő lehet (néhányuk esetében átképzéssel), 
mindenkinek a személyes kompetenciája lesz eldönteni, az új struktúrában kíván-e dolgozni, illetve milyen 
területet preferál. 

 

 Azon feladatok bemutatása, amelyeket külső szakértők és partnerek fognak elvégezni  

- komplex szükségletfelmérés 
- ingatlan értékbecslés 
- tervezés 
- kivitelezés 
- rehabilitációs szakmérnök tanácsadás 
- műszaki ellenőr 

 

 Összefoglaló szervezeti ábra  
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 A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele, illetve a szükséges infrastruktúra, 
kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása  

 

Jelen projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrát egyrészt beszerzések által fogjuk tudni 
biztosítani, másrészt mivel a szolgáltatási központ a jelenlegi intézmény helyén kerül kialakításra, az 
alapvető infrastruktúrát tovább tudjuk és tervezzük használni. A vásárolni kívánt felszerelésekről – mint 
ahogyan azt korábbi fejezetben is tételesen felsoroltuk – listát készítettünk (jelen terv melléklete) 

 
A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása  

Monitoring: a projekt előrehaladásának vizsgálata folyamatos adatgyűjtés alapján. 

A projektet támogató feladatok koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzseléséért a projektmenedzser 
felel azzal, hogy a döntéseit egyezteti az SZGYF NMK igazgatójával, az érintett intézmény vezetőjével és a 
menedzsment tagjaival. 

A projekt során, az alábbi területeken tervezünk monitoring tevékenységeket:  

- műszaki kivitelezés 
- pénzügyi megvalósulás, 
- erőforrásokkal való gazdálkodás. 

Ahhoz, hogy folyamatosan nyomon tudják követni a projekt előrehaladását az alábbi tevékenységeket fogjuk 
elvégezni: 
 

- A projektről készült projektközi és a zárójelentések,  
- összefoglaló jellegű havi jelentés,  
- Helyszíni szemlék: Látogatás a projekthez tartozó tevékenységek helyszínén, a projekt teljes körű 

megismerése céljából. 
- Monitoring adatbázis: Az adatbázisban rögzített információk alapján bármikor pontos képet kapunk arról, 

milyen teljesítési szinten vannak a projekt tevékenységei 
- Munkaértekezletek 
- projektdokumentáció összegyűjtése 
- folyamatos kommunikáció 

Igazgató

Támogatott 
lakhatás

5 ház

Szolgáltatási 
központ
Tordas

Fogyatékos 
személyek nappali 

ellátása
Támogató szolgálat Házi segítségnyújtás Étkeztetés

Szolgáltatási 
Centrum
Baracska

Székhely
Tordas

Ráday utcai 
telephely
Budapest

Igazgatóhelyettes
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- Monitoring adatbázis: Az adatbázisban rögzített információk alapján bármikor pontos képet kapunk arról, 
milyen teljesítési szinten vannak a projekt tevékenységei 

A controlling arról gondoskodik, hogy naprakész és megfelelő információk álljanak a menedzsment 
rendelkezésére, amely alapján döntést hozhatnak. 

- Idő kontrolling. Határidők megtartását, folyamatok időbeni lefutását méri, vizsgálja. 
- Költség kontrolling. projekt működése során költségekre vonatkozó terv és annak folyamatos 

visszamérése. 
- Dolgozói kontrolling. Teljesítmény menedzsment, szabadságok, balesetek. 
- Működési kontrolling. Azt vizsgálja, hogy a projekt adott folyamatok mellet milyen hatékonysággal végzi a 

tevékenységeket 
 

 

 A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása.  
 

Partnereinkkel való kommunikációnkat, a feladat típusától, a hozzá rendelt felelősöktől és a projektben 
betöltött szerepétől függően különböző módon alakítottuk ki. A velük kialakított információs rendszer 
tartalmaz személyes, telefonos és e-mailes kapcsolattartási és információcserélési módokat, a 
kommunikáció ezek kombinációjaként valósul meg.  

Az FSZK-val megvalósuló információs rendszer a pályázat során megállapodásokban rögzített feladatok 
ellátása mentén valósul meg.  
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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, a társszakmák 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. 

A támogatási döntés megszületése után a tájékoztatási kötelezettség az alábbi szakaszokban valósul meg: 
a tervezéskor figyelemre vesszük, hogy a projekthez kapcsolódóan tájékozottsági kötelesség áll fenn 
valamennyi szakasz vonatkozatásában. 

A projekttel kapcsolatos kommunikáció kötelező tájékoztatási elemei 

1.projekt előkészítő szakasza 

A kutatási szakban kötelező elemként megjelenítjük a lehetséges kockázatok felmérését úgy, hogy a 
kommunikáció szintjén kidolgozzuk az erre illetve válság eseményekre vonatkozó tervet. A kutatási szakasz 
magába foglalja az együttműködő társ illetve civil szervezetek felderítését a közvélemény szűkebb és 
tágabb értelmű megismerését valamint a projekt tartalommal kapcsolatos korábbi média megjelenések 
elemzését. Mindemellett a településeken a projekt lényegéről tájékoztatót, lakossági fórumot tartottunk és 
biztosítjuk a projekttel kapcsolatos folyamatos tájékoztatást.  

A tervezési szakaszban összeállítjuk publikálható formában is a projekt „menetrendjét” az engedélyezések 
várható időpontját elkészül a cselekvési terv illetve a projekt tartalmát közvetítő kommunikáció terve az 
üzenetek és eszközök meghatározásával. 

Az előkészítés szakaszában a beruházó képviselőinek felkészítése kezdődik meg „médiatréning” 
keretében elkészítjük a sajtó megjelenéséhez szükséges elektronikus illetve nyomtatott anyagot 
megszervezzük a projekthez kapcsolódó sajtóeseményeket (sajtótájékoztató, sajtóközlemény, helyszíni 
tájékoztató, interjú). Lakossági tájékoztatás céljából nyomtatott szóróanyagot készítünk és gondoskodunk a 
lakossági terjesztésről. Létrehozunk weboldalt illetve a fenntartó által létrehozott weboldalhoz kapcsolódunk 
a projekttartalom megjelenítésével, melyet folyamatosan aktualizálunk, frissítünk. A települési 
önkormányzatokkal együttműködve lakossági fórumot szervezünk. Az önkormányzatok szokásos hirdető 
felületein folyamatosan frissülő írásos és képanyagot teszünk közzé.  

2.projekt megvalósulási szakasza 

- Sajtótájékoztatót szervezünk a projekt megindításáról, ezt követően sajtóközleményt állítunk össze 
és küldünk ki.  

- Sajtóeseményeket szervezünk (kiemelt projekteseményekhez kapcsolódóan: alapkőletétel, 
műszaki átadások).  

- Ugyanezen fázisokról sajtómegjelenéseket generálunk (írott illetve online média) 
- Kiemelt kommunikációs kötelezettségként a beruházási helyszínen elhelyezzünk B vagy C típusú 

tájékoztató táblát. 
- A kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment 
- Információs anyagok kiadványok fotódokumentációk készítése 
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3. projekt megvalósítását követő szakasz 

- Sajtó nyilvános, ünnepélyes projektzáró, átadó megnyitó rendezvény 
- Sajtómegjelenés generálása, nyomtatott, elektronikus és online médiában, regionális és országos 

szinten 
- Nyíltnap szervezése a társintézmények illetve az intézményi partnerek és a lakosság részére 
- A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla elkészítése és 

elhelyezése. 
 

5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, 
KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 

A célcsoporttal kapcsolatos kommunikáció 

A kommunikáció kapcsán – első sorban a közvetlen célcsoport felé – megfogalmazzuk mindazon 
előnyöket, melyek a nagyobb közösséghez képest a közösségi alapú ellátásból fakadnak, illetve az 
intézményi (relatíve izolált) életmódhoz képest mindazon kedvező lehetőségeket, melyeket a települési 
környezetbe integrált élet jelent. Kiemelt hangsúlyt kap a még nagyobb önállóság, az élet-szervezés 
szabadsága, a napi praxis kialakításának flexibilitása, ugyanakkor a kommunikációs stratégia tervezésekor 
figyelembe vesszük, hogy az információkat az érintettek felkészültségének, befogadóképességének 
megfelelően kell transzformáljuk. 

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, törvényes képviselők, szomszédok, a település teljes lakossága, a leendő/már kialakult 
természetes támogatói háló tagjai, 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 a kiváltandó célcsoport 
az átlagnál nehezebben éli 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 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 
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hatékony kommunikáció feloldhatja az ellenállásokat és az elutasító magatartást. A közvetett 
makrokörnyezet számára elsősorban tájékoztató jellegű információkkal elegendő szolgálni annak 
érdekében, hogy képet kapjanak az intézkedésekről. Nem csak a projekt megvalósítása során törekszünk 
figyelembe venni a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokat, de azok nyilvánosság felé történő 
kommunikálására is nagy hangsúlyt fektetünk. Mindezeken felül a kommunikációnkban a fizetett média-
megjelenések célja az uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés ismertségének a növelése, 
lényegesen nagyobb elérésszámot generáló platformon keresztül. 

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 

Mivel a projekt keretében több típusú tevékenység valósul meg, ezért a nagyobb kommunikációs 
eszközigényű infrastrukturális beruházáshoz a 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: 

 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. 
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A projekt megvalósítási szakasza kommunikációs szempontból a projekt fizikai megkezdésétől a 
projekt fizikai befejezéséig tart. Ebben az időszakban a projekt kommunikációs tevékenységének 
célja, a fejlesztés, illetve egyes mérföldköveinek megismertetése a széles közvéleménnyel. 
 
A szakasz kommunikációs feladatai: 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. 
 A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a fejlesztésről a 
projektgazda által készített tájékoztató anyag. A konkrét feladat a sajtólista összeállítása és 
azon keresztül a médiumok tájékoztatása. A közleményt a helyi médiumokhoz, az illetékes 
szaksajtóhoz és az MTI-hez tervezzük eljuttatni. 

 A beruházás főhelyszínén „B” típusú tájékoztató tábla (3000 mm x1500 mm) elkészítése és 
elhelyezése, a többi kevésbé frekventált helyszínen „C” típusú tájékoztató táblák elhelyezése 
(594 x 420 mm) 
A tájékoztató táblák feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen megvalósuló 
európai uniós fejlesztésről és a források átlátható felhasználásáról. 

A tábla kötelező elemei: 

o a projekt címe, 
o a projekt célja, 
o a kedvezményezett neve, 
o támogatási szerződés/támogatási okirat szerinti támogatási összeg, 
o projekt azonosítószáma, 
o a kötelező arculati elemek. 
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 
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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 

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 

 

5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 

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

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

Projekt 
előkészítő 
szakasza 

Helyzetelemzés, 
kockázatelemzés 

Felmérés 
készítése a 

további 
feladatok 
elvégzése 

Potenciális 
partnerek, 
érintettek 

Email, internet, 
testületi ülés, 

lakossági fórum, 
lakógyűlés, 
szóróanyag-

SZGYF, 
lakosság, 

Önkormányzatok
, célcsoport 
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Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

érdekében időszaki kiadvány  

Projekt 
előkészítő 
szakasza 

Kommunikációs 
terv kidolgozása, 

egyeztetése 

A projekt 
megvalósítása 

során 
alkalmazandó 

kommunikációs 
eszközök és 
azok időbeni 

ütemezésének 
megtervezése 

A 
projektben 
résztvevők 

Email, internet, 
személyes 

egyeztetések 

SZGYF, 
lakosság, 

Önkormányzatok
, célcsoport, 

együttműködő 
partnerek (FSZK) 

Szerződésköté
s után 

Tájékoztatás a 
projekt 

elindításáról 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

SZGYF honlap SZGYF 

Szerződésköté
s 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 

Sajtóközlemények 
kiadása, elért 
eredmények 

kommunikációja 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Sajtóközleménye
k 

SZGYF 

Megvalósítás 
során 

rendszeresen 

Sajtómegjelenése
k összegyűjtése 

és elemzése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldköveine
k 

megismertetése 
a széles 

közvéleménnyel 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Nyomtatott és 
elektronikus 
médiumok 

SZGYF 

Megvalósítás 
során 

rendszeresen 

Fotódokumentáció 
készítése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldköveine
k 

megismertetése 
a széles 

közvéleménnyel 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Fényképek SZGYF 

Megvalósítás 
során 

Érzékenyítő 
fórumok, nyílt 

napok szervezése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldköveine
k 

megismertetése 
a széles 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Konferenciák SZGYF 
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Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

közvéleménnyel 
személyes és 

más 
kommunikációs 

formákkal 

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 

 




