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1.

HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. A PROJEKT HÁTTERE ÉS INDOKOLTSÁGA
1.1.1. A szakterület elemzése
„A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető
jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A
fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom
szemléletmódjának alakítása érdekében az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvénnyel és a
nemzetközi jog által általánosan elismert szabályaival” a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt alkotta meg.
Már ez a törvény előírta, hogy a fogyatékos személyek ápolás-gondozását biztosító 50 férőhelynél
nagyobb intézményeket 2010 végéig ki kell váltani, és az önálló életvitelt segítő kisközösségek
befogadására alkalmas otthonokat kell létrehozni. Az 1999-ben kidolgozott és 2006-ban felülvizsgált
Országos Fogyatékosügyi Program fogalmazta meg azt, hogy azok a fogyatékos személyek, akik
otthonukban nem gondozhatóak, a külvilágtól elzáró, izolált intézmények helyett nyitott, külső
kapcsolataiban sokszínű, az esélyegyenlőséget biztosító elhelyezési formákat kell hazánkban
létrehozni.
Újabb mérföldkő volt a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az ahhoz tartozó
Fakultatív jegyzőkönyv 2007-ben történt ratifikálása, amely konkrét elvárásokat fogalmaz meg az azt
elfogadó államok számára. Az ENSZ egyezmény elfogadásával véglegesen eldőlt, hogy a fogyatékos
személyeket ellátó intézmények fejlesztése csak a közösségi alapú szolgáltatások irányába történhet.
2011-ben készült el, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi
férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia, amely már tartalmazta a támogatott lakhatással szembeni
szakmai követelményeket, alapelveket, valamint a stratégia megvalósításának cselekvési programját.
2015-ben az Országgyűlés a fogyatékos személyek élethelyzetének javítása, illetve
esélyegyenlőségének megteremtése érdekében – figyelemmel a Fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló, a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált ENSZ-Egyezményre, valamint az Európai
Bizottságnak az „Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az
akadálymentes Európa megvalósítása iránt” címet viselő, 2010. évi 636. közleményére az 15/2015. (IV.
7.) OGY határozatot hozott az Országos Fogyatékosügyi Programról 2015-2025 időszakra
vonatkozóan. A Program célja ennek megfelelően az előttünk álló évek szakmapolitikai irányainak
meghatározása, valamint az ágazatközi és az államigazgatáson kívüli együttműködések főbb
pontjainak kijelölése. Fontos beavatkozási területként jelölte ki a fogyatékos emberek társadalmi
inklúzióját támogató szakmai fejlesztéseket. A tervezési ciklusban a legfontosabb célkitűzés a szociális
szolgáltatások és ellátások tekintetében az alapszolgáltatások továbbfejlesztése, megerősítése; ide
értve a többség számára helyben, a lakóhelyen nyújtott szolgáltatások teljes körű elérhetőségét; a
speciális gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások kapacitásbővítését. A DECLOC1 jelentés szerint
2007-ben az Európai Unióban (és Törökországban) megközelítőleg 1,2 millió fogyatékos gyermek és
felnőtt élt bentlakásos intézményekben. Az intézményben élők nagy része értelmi fogyatékos ember, a
második legnagyobb csoportot a pszichiátriai ellátásban lévők jelentik. Az intézmények mérete a kisebb
(10-20 fős) ellátásoktól, a több száz embernek lakóhelyet adó intézményekig terjed. Magyarországon
14.751 férőhellyel működnek 12 fő feletti intézményi ellátások (ápoló-gondozó otthon, rehabilitációs
intézmény).

1

Deinstitutionalisation and community living, 2007
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Konszenzus rajzolódik ki abban, hogy közösségbe integrálódás az érintettek életminőségének javulását
eredményezi.2 Ehhez egy új szolgáltatási rendszert, az ún. intézettelenített támogatási rendszert kell
megvalósítani.3 Ezen új szemléletváltozás nélkül nemcsak a fogyatékkal élő embertársaink
Alaptörvényben garantált alapvető jogait nem tudjuk maradéktalanul biztosítani, hanem az Unió felé
vállalt kötelezettségeinknek sem tudunk eleget tenni. A közösségen belüli élet növeli a függetlenséget
és a személyes fejlődést, az alkalmazkodóképességet.
A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom
szemléletmódjának alakítása érdekében az Országgyűlés – összhangban az Alaptörvénnyel és a
nemzetközi jog által általánosan elismert szabályaival – a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt alkotta meg. A törvény célja: a fogyatékos
személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos
személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a
fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív
részvételének biztosítása. Az 1999-ben kidolgozott és 2006-ban felülvizsgált Országos Fogyatékosügyi
Program fogalmazta meg azt, hogy azok a fogyatékkal élők, akik otthonukban nem gondozhatók, a
külvilágtól elzáró, izolált intézmények helyett nyitott, külső kapcsolataiban sokszínű, az
esélyegyenlőséget biztosító elhelyezési formákat kell hazánkban létrehozni. Újabb mérföldkő volt a
Fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az ahhoz tartozó Fakultatív jegyzőkönyv
2007-ben történt ratifikálása, amely konkrét elvárásokat fogalmaz meg az azt elfogadó államok
számára. Az Egyezmény kimondja, hogy a fogyatékos személyeknek – koruktól, képességeiktől,
fogyatékosságuk jellegétől függetlenül – joguk van az önálló életvitelhez és a közösségi befogadáshoz.
Az ENSZ egyezmény elfogadásával véglegesen eldőlt, hogy a fogyatékos személyeket ellátó
intézmények fejlesztése csak a közösségi alapú szolgáltatások irányába történhet.
Ez a cél 2010-ben törvényi szinten is megjelent, amikor az 1998. évi XXVI. törvénybe emelték az 50
főnél nagyobb intézmények kiváltásának célját az önálló életvitel támogatása érdekében. Ezt
támogatandó 2011-ben készült el, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális
intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041), amely már tartalmazta a támogatott
lakhatással szembeni szakmai követelményeket, alapelveket, valamint a stratégia megvalósításának
cselekvési programját.4 A stratégia 2017-ben felülvizsgálatra került, a célok változatlanul hatása mellett
a céldátum 2036-ra rövidült. A stratégia első ütemében a TIOP-3.4.1.A-11/1 pályázat keretében 6
intézmény 672 új támogatott férőhelye jött létre, míg jelen pályázattal újabb ütembe lépünk és folytatjuk
a stratégiában meghatározott kiváltási folyamatot.
A projekt illeszkedése a helyi szükségletekhez, igényekhez, lehetőségekhez
E projekt keretében megvalósítandó támogatott lakhatást Boldogkőváralja és Boldogkőújfalu, és
Abaújszántó településeken alakítjuk ki, az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
Boldogkőváraljai Otthona 110 ellátottja részére.
Boldogkőváralja község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól 52 kilométerre, északkeletre, a
Zempléni-hegység nyugati részén, a Hernád völgyének peremén.
Környező települések Boldogkőújfalu (2 km), Arka (3 km), Hernádcéce (5 km), Abaújkér (7 km), Vizsoly
(8 km), a legközelebbi városok Abaújszántó (9 km) és Encs (14 km).

2

Kopasz et al: Fogyatékossággal lő emberek életminősége Magyarországon az intézménytelenítési folyamat küszöbén
(http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/18kopasz.pdf)
3
Gazsi Adrienn – Kovács Éva – Pordán Ákos: A fogyatékosságügyi paradigma változása egy lehetőségeket teremtő
rendszer felé (Szociálpolitikai Szemle, 2015. I. évf. 2-3. szám)
4
Kőnig Éva: A támogatott lakhatás kérdőjelei (Szociálpolitikai Szemle, 2015. I. évf. 2-3. szám)
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Az utóbbi években a korösszetételt tekintve a település megőrizte egészséges szerkezetét. A 18 év
alatti korosztályhoz a helyi népesség közel 20 százaléka, az aktív korosztályhoz 60 százaléka, a
nyugdíjasok köréhez 20 százaléka tartozik.
A természetes szaporodás és a halálozások száma 2011-ig közel egyforma. 2011-ben azonban a
természetes szaporodás jelentős csökkenést mutat a halálozásokhoz képest.
Lakosságszám 2015-ben 1119 fő
Oktatás, intézmények:
A településen Körzeti Általános Iskola és az Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde
Boldogkőváraljai Tagintézménye működik.
Egészségügy: a háziorvosi teendőket egy szakorvos látja el, aki több településen is rendel; a
szomszédos Boldogkőújfaluban, illetve Arkán és Abaújalpáron.
Rendelési ideje Boldogkőváralján: hétfői, keddi, illetve pénteki napokon 8-tól 12 óráig.
Szociális szolgáltatások
Házi segítségnyújtás
Az önkormányzat, ill. a görög katolikus egyház fenntartásában is működik ez a fajta alapellátás. A
gondozók általában 9 – 10 ellátotthoz járnak, besegítenek a bevásárlásba, a háztartásba,
elbeszélgetnek az idősebb, elesettebb emberekkel.
Jelenleg a gönci munkaügyi központ szervezésében folyik a faluban egy egészségfejlesztő segítő
képzés, melyen 19 fő közfoglalkoztatott vesz részt. A képzés OKJ-s végzettséget ad, így növekszik a
képzett, felkészült emberek száma a településen.
Családsegítés, házi betegellátás
Heti 1- 2 napon van itt a községben a szakember, aki tanácsadásban, ügyvitelben nyújt segítséget.
Közlekedés:
A települést 5 autóbuszjárat érinti.
A vonatközlekedés a településen lakók életében nem tölt be releváns szerepet, mivel a vasútállomás a
településen kívül, mintegy 3 kilométerre található. Az induló járatok az Abaújszántó – Hidasnémeti
vonalon közlekednek. A vasútállomáson nincs jegykiadás
Boldogkőújfalu település a Zempléni-hegység nyugati végén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
északkeleti részén helyezkedik el, a Szerencs-patak széles völgyében, a Nagykorsós hegy lábánál.
Encstől 9 km-re, keletre van. Domb és hegyvidék határán kialakult halmaz jellegű település, a boldogkői
vár szomszédságában.
Vasútállomása nincs, a Szerencs-Hidasnémeti vasúti vonalon a boldogkőváraljai megállóhely a
legközelebbi vasúti elérhetőség. Közúton Miskolc, Encs irányából, Szerencs, Tállya felől Abaújszántón
keresztül, Kassa-Gönc irányából Boldogkőváralján keresztül érhető el. Busz A község buszközlekedése
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jól szervezett. Külön iskolabuszok is vannak. A szomszédos településekre, és a megyeszékhelyre
(Miskolc) közvetlen autóbuszjárat van. A közeli boldogkőváraljai vasútállomás is elérhető autóbusszal.
Boldogkő vára létezése óta a település sorsa a várhoz kötődik. Boldogkőújfalu Boldogkő várának
vártartozéka volt. Sorsa szinte azonos volt Boldogkőváraljáéval, hosszú évszázadokon át.
A település a XIX. században élte fénykorát. 1850-ben 1050 fő lakott itt. Ekkor érte el a település a
lakossági létszám csúcsát. Száz évvel később már kevesebb, mint a felére csökkent a lakosság.
Évtizedeken át mérsékelt ütemben fogyott a község népessége. Ennek oka, hogy a vár elvesztette
jelentőségét, hogy ipar nem alakult ki, hogy a nagy vész, a pestis és a kolerajárvány nem kerülte el a
községet. A két világháború, a forradalmak és a nagy gazdasági világválság hatására is csökkent a
község lélekszáma.
A település lakosságának 64%-át magyar, a 36%-át roma származású emberek alkotják.
Lakosságszám 2015-ben 576 fő.
Oktatás, intézmények:
A településen a Boldokőváraljai Körzeti Általános Iskola Tagintézménye és az Abaújszántói Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde Boldogkőújfalui Tagintézménye működik.
Egészségügy:
Orvosi rendelés Boldogkőújfaluban hetente egy alkalommal van. Az orvos a szomszédos községben
(Boldogkőváralján) lakik, és ott is rendel. Szükség esetén nappal fogadja a boldogkőújfalui betegeket.
Ügyeletes orvos hívható Abaújszántóról és Encsről.
Gyógyszertári ellátás Boldogkőváraljáról biztosított. Illetve hetente összegyűjtik a recepteket és
kiszállítják a gyógyszereket.
Mentő Encsről hívható. Sürgős esetben, időseknek a falugondnok is beszerzi a gyógyszert, vagy a
beteget orvoshoz szállítja. Orvosi szakrendelés Encsen és Szikszón, a kórházban vehető igénybe.
Családsegítést, a házi segítségnyújtás feladatát integrálták, Boldogkőváraljáról látják el.
Szociális alapszolgáltatás:
Családsegítést, és a házi segítségnyújtás feladatát integrálták, Boldogkőváraljáról látják el.
Abaújszántó város Miskolctól közúton kb. 40 kilométerre fekszik. Közúton a Szerencset Gönccel
összekötő, a Hernád bal partján vezető mellékúton érhető el. Szintén megközelíthető még Encs (3-as
főút) és a Zempléni-hegység keleti oldalán fekvő Erdőbénye felől is.
2004 júniusában kapott újra városi rangot.
A 2011-es adatok alapján a településen a lakosságot 94,7% magyar, 6,3% roma, 0,9% ukrán, 0,5%
német, 0,1% román, 0,1% egyéb nemzetiségű emberek alkotják.
Lakosságszám 2016. december 31-én 3062 fő volt.

Nevezetességei:
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Termálvizes fürdőtelep: A medencét termálvizes forrásra építették. A medence vízcseréjét a működő
forrás adta.
Pincesorai a világörökségbe tartoznak. Pincesor több helyen található, az egyik a fürdőtelep fölött.
Patay-kastély: A Cekeházán álló épületet a Patay család építtette 1820 körül, klasszicista stílusban.
Szent István király szobra a római katolikus templom melletti téren: Frech Ottó alkotása 2003-ból.
Megalkotásához kalandos történet fűződik: eredetileg kétszer ekkora méretű, álló formátumú szobornak
tervezték, de ismeretlen tettesek ellopták a faanyag felét, így a Római katolikus (Gyümölcsoltó
Boldogasszony-) templom: XIV-XV. században épült, gótikus stílusban; késő barokk formáját 1804-ben
kapta, Ignatz Franz tervei alapján. Késő gótikus szentségháza csipkés toronyban zárul. Jelenlegi
főoltára neogótikus.
Görög katolikus (Urunk mennybemenetele-) templom: 1792-ben épült, késő barokk stílusban. Copf
ikonosztáza 1811-ben készült, képeit Miklóssy József festette 1830-ban. A görög katolikus templom 19.
századi ikonosztáza sértetlenül vészelte át a sok viszontagságos évet. A templom mennyezetét az
1950-es években Sümegi tanár úr festette, ami eltűnt az évek során. A templom mindig
megakadályozta, hogy a Rákóczi utcát elárassza a Szerencs patak.
Református templom: 1752-ben épült, barokk stílusban. A templomot 1865-ben újjáépítették.
Lakóház (Rákóczi u. 73.): A XIX. század elején épült, népies barokk stílusban.
Helytörténeti Gyűjtemény: A XVIII. századi eredetű Ulánus-ház termeiben a község történetét, a
mezőváros híres kisiparát bemutató kiállítás tekinthető meg. Az épületet 1820–30 között, klasszicista
stílusban átépítették. L alaprajzú, földszintes épület. Udvari homlokzata oszloptornácos.
Volt zsinagóga: 1896-ban épült.
Evangélikus templom: 1798–99-ben épült, copf stílusban.
Általános Iskola: A XX. században épült, szecessziós stílusban.
Kopjafa.
Mezőgazdasági Szakközépiskola: Az 1930-as években épült, az északi népek építési stílusában.
Fakereszt (Sátor-hegy).
A fent említetteken kívül még kb. 39 épület tartozik helyi önkormányzati védelem alá.

Oktatás, intézmények
A városban az alábbi oktatási – nevelési intézmények találhatók
Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Bárczay János Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Abaújszántói Gondozási Központ: az intézmény által nyújtott szolgáltatások közé tartozik az étkeztetés,
házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.
"Őszi Napfény" Idősek Otthona: A városi önkormányzat fenntartásában működő intézmény, idősek,
tartós bentlakásos ellátását biztosítja. A 42 férőhelyes intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
területéről fogadja az igénybe vevőket.
A településen a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Gönci Járási Hivatalának Kirendeltsége található.
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A kirendeltségen az alábbi ügyek intézhetőek: ápolási díjra-, egészségügyi szolgáltatásra-, időskorúak
ellátására való jogosultság megállapítása, közgyógyellátási ügyek, szociális ügyekben segítségnyújtás
a dokumentum kitöltésében, adott esetben környezettanulmány készítése általános felvilágosítás
nyújtása, mozgáskorlátozott személyek kérelem nyomtatvány kitöltése.
Egészségház: a településen két szakorvos látja el a háziorvosi teendőket. Az egészségházban
vérvételre is van lehetőség, minden hétfőn és szerdán 7:15 és 8:45 között.
Művelődési Ház és Könyvtár: A könyvtár minden hétköznap reggel 9-től délután 16 óráig nyitva tart.
Posta: az abaújszántói posta minden hétköznap 8-tól 12 óráig, illetve 12:30-tól 15:30 óráig tart nyitva.
A városban Rendőrség, Tűzoltóság és Polgárőrség is működik.
Abaújszántó városában, Boldogkőváralja, és Boldogkőújfalu településeken már működő egyes
alapszolgáltatások, mint például a házi segítségnyújtás, a megnövekvő speciális igényeket jelen
struktúrájával nem tudná kielégíteni, ezért a szolgáltatás bővítést saját szolgáltató központok
kialakításával kívánjuk fejleszteni, melyet nyitottá teszünk a lakosság számára is.
Hiánypótló szolgáltatásként biztosítjuk a fogyatékos személyek nappali ellátását és a támogató
szolgálatot.
A helyi közösséget érdekeltté kell tenni a változtatásra (pl. bemutatva, hogy mennyi munkahelyet teremt
az átalakítás). A helyi közösségben integráló programokat fogunk szervezni. A kisközösségben élők
számára, máig élő hiedelmek, sztereotípiák és ismerethiány miatt nem biztos, hogy kívánatos lesz a
fogyatékos személyekkel való közösségvállalás, a velük való mindennapi találkozás. Az előítéletek
oldására az ismeretek átadása fontos az itt élők számára.
A projekt másik célcsoportját, vagyis a ellátottakat életkoruk, mentális és/vagy testi/mozgásszervi
fogyatékosságuk és jelenlegi képességeik maximális figyelembe vételével kell felkészíteni a lakhatási
forma megváltozására. Célunk a fogyatékkal élő ellátottjaink tudatos fejlesztése a mindennapi rutin
feladatok begyakorlásával, mellyel apró, de tervezett lépésekkel készíthetők fel az önálló életvitelre
pedagógus, gyógypedagógus szakemberek közreműködésével.
Intézményünkben az ellátottjainknak részben a hozzátartozója a gondnoka, részben hivatásos
gondnoka van. Az intézményi férőhely kiváltási program egyik fontos eleme a gondnokok felkészítése,
részletes tájékoztatása az új lakhatási formákról.
A hozzátartozók, gyámok, gondnokok ismeretei hiányosak. Egy részük örül annak, hogy gyermeke,
testvére vagy gondnokoltja nem nagy létszámú intézményben fog élni, hanem támogatott lakhatásban,
de többségük fél a változástól. Nincs megfelelő ismeretük arról, hogy ez fajta változás milyen mértékben
fogja érinteni a hozzátartozójukat. Rengeteg kérdés foglalkoztatja őket: ott is meg fogják kapni a
szükséges szolgáltatást, mi lesz, ha egyedül, felügyelet nélkül maradnak? Tudnak-e majd egyedül
boldogulni?
Fontos feladat, hogy az ellátottjaink hozzátartozóit, gondnokait vagy gyámjait megfelelően
tájékoztassuk, ezért részükre a projektben az alábbi tevékenységeket tervezzük:






fórumok szervezése, tapasztalt, illetékes előadók bevonásával,
már működő támogatott lakhatás meglátogatása, az ottani élet megismerése,
beszélgetés támogatott lakhatásban élő fogyatékos személlyel,
az új lakóközösség kialakításába bevonásuk,
az új lakhatási forma kialakításába való bevonásuk (berendezés, festés stb.)
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Fontos, hogy a gondnokok, hozzátartozók, gyámok minél szélesebb körűen tájékoztatva legyenek az
új, átalakuló ellátórendszerről, így az előbbiekben részletezett lépésekkel aktív részesei lehetnek a
folyamatnak
A kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal
rendelkező új lakhatási forma segítségével történő fejlesztés kihívás elé állítja a szakmát és a szférában
dolgozó szakembereket is. Fontos, hogy szakdolgozóink képességeik fejlesztése révén a megváltozott
környezetben is tudásuk legjavával szolgálják az ellátottaink érdekeit. Fontos feladatunk, hogy
számukra megfelelő képzéseket szervezzünk, fejlesztő programokat tartsunk, annak érdekében, hogy
a változásokhoz munkatársaink is sikeresen tudjanak alkalmazkodni.
A képzéssel elsősorban az intézményen belüli szemléletformálást biztosítjuk annak érdekében, hogy
az intézmény számára új, támogatott lakhatás zökkenőmentesen megvalósulhasson. Nem
elhanyagolható az a tény sem, hogy a szakemberek további szaktudásra tesznek szert, amit a
mindennapokban kamatoztatni tudnak.
A szakterület múltbeli, jelenlegi és várható jövőbeli helyzete, jellemző folyamatok
A hazai fogyatékosügy (jogalkotás, szakpolitikai munka és cselekvési programok) célját a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szabályozza.
A törvény célja: „a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek
meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció
szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló
életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása.”
A fogyatékosság fogalmára nincs átfogó, a világ minden országában elfogadott definíció,
meghatározásukat és a társadalomban betöltött szerepüket a nemzetközi jogszabályok és ajánlások,
valamint az adott ország jogszabályai együttesen alkotják és alakítják.
A projekt tartalma, mely szerint a fogyatékos személyek lakhatását és ellátását a
lakókörnyezetbe integráltan, kiscsoportos formában, a közösségi szolgáltatások igénybe
vételével oldjuk meg, összhangban van
 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvénnyel, valamint
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel.

A fogyatékosság tartalmának definíciója különleges hatással van arra, hogy a kormányzatok és más
szervezetek milyennek tekintik a fogyatékossággal élő személyeket és hogyan bánnak velük. Hosszú
időn keresztül az orvosi megközelítés volt jellemző, ez vezetett a társadalomtól elkülönülő, a fogyatékos
személyt hatalmától megfosztó ún. intézményesített ellátási rendszer kialakulásához. Azonban
szükséges, hogy az ellátottaknak beleszólásuk legyen az életük alakításába, aktív részesei lehessenek
a társadalomnak.
Ehhez egy új szolgáltatási rendszert, az ún. intézménytelenített támogatási rendszert kell megvalósítani.
5 Ezen új szemléletváltozás nélkül nemcsak a fogyatékossággal élő embertársaink Alaptörvényben
garantált alapvető jogait nem tudjuk maradéktalanul biztosítani, hanem az Unió felé vállalt
kötelezettségeinknek sem tudunk eleget tenni.

5

Forrás: Gazsi Adrienn – Kovács Éva – Pordán Ákos: A fogyatékosságügyi paradigma változása agy lehetőségeket teremtő
rendszer felé (Szociálpolitikai Szemle, 2015. I. évf. 2-3. szám
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A 2011-es népszámlálás során 490 578 személy, a teljes népesség 4,9 százaléka azonosította magát
fogyatékossággal élőként. Tartósan betegnek ennél jóval többen tartják magukat: összesen 1 648 413
fő válaszolt igennel erre a kérdésre.
A férfiak és nők aránya megegyezik a fogyatékossággal élők és a teljes népesség körében: mindkét
csoportban ugyanolyan arányú nőtöbblet mutatkozik (férfiak 47, nők 53 százalék). A fogyatékossággal
élő férfiak ötöde, a nők valamivel kisebb aránya születésétől fogva fogyatékos. Az idősebbek körében
megfordul ez az arány: a fogyatékossággal élő nők – a hosszabb élettartam miatt is – negyede 60 éves
kora után vált fogyatékos személlyé, míg a férfiaknak csupán 15 százalékára jellemző ez.
A teljes népesség és a fogyatékossággal élő személyek korstruktúrája szignifikánsan eltér egymástól:
a fogyatékossággal élő személyek körében jóval alacsonyabb a gyermekek aránya, miközben az
idősebb korosztály jelentősen magasabb arányban képviselteti magát.
A fogyatékossággal élő személyek és a teljes népesség lakóhelyének településtípus szerinti
megoszlásában kismértékű az eltérés. A fogyatékossággal élő személyek között némileg kisebb a
fővárosban, megyeszékhelyen lakók aránya, többen laknak közülük kisvárosban és községben.6
A DECLOC jelentés szerint 2007-ben az Európai Unióban (és Törökországban) megközelítőleg 1,2
millió fogyatékossággal élő gyermek és felnőtt élt bentlakásos intézményekben. Az intézményben élők
nagy része értelmi fogyatékos személy, a második legnagyobb csoportot a pszichiátriai ellátásban lévők
jelentik. Az intézmények mérete a kisebb (10-20 fős) ellátásoktól, a több száz embernek lakóhelyet adó
intézményekig terjed.
Magyarországon 14 751 férőhellyel működnek 12 fő feletti intézményi ellátások (ápoló-gondozó otthon,
rehabilitációs intézmény).
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény kihirdetésével Magyarország ratifikálta a
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményt. Ezáltal Magyarország elismerte
többek között annak 19. Cikkében megfogalmazottakat:
„a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez és a másokkal egyenlő
szabad döntéshez. Melynek elérésére minden szükséges és hatékony intézkedést megtesz. Az
egyezményt elismerő országok biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek másokkal
azonos alapon lehetőségük legyen lakóhelyüknek és annak megválasztására, hogy hol és kivel élnek
együtt, hogy hozzáférhető legyen számukra többféle otthoni, intézményi és egyéb közösségi támogató
szolgálat, és hogy a mindenki számára nyújtott közösségi szolgáltatások és létesítmények azonos
alapon hozzáférhetőek legyenek a fogyatékossággal élő személyek számára is.”
A projekt megvalósulása egyrészről az előírt jogszabályi követelményeknek (1998. évi XXVI. törvény)
való megfelelés, amennyiben nem jön létre, a fogyatékos személyek ellátása, modernizált, humánus
környezetben történő ellátása nem valósul meg.
A jelenlegi épület kastély volt. Felújítása nehezített, átépítéssel sem lehet a nagy létszámú
lakószobákat, valamint a zsúfoltságot megszüntetni. Ellátottaink részére az egy főre jutó 6 négyzetméter
nem biztosított. Az elmúlt 10-15 évszakmai ellenőrzéseinek tapasztalatai is azt erősítik, hogy a
kastélyépület funkcionálisan már alkalmatlan bentlakásos intézményi feladatok ellátására.
A bentlakásos intézményi formával szemben a támogatott lakhatásban élő személyek önrendelkezése
és a jogok gyakorlása vonatkozásában pozitívabb irányba változik, tapasztalatok szerint a fogyatékos

6

Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 17. A fogyatékossággal élők helyzete és szociális ellátásuk

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_17_2011.pdf
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személyek függetlenebbek lettek, és egyre aktívabban kapcsolódtak be mindennapjaik alakításába,
miután támogatott lakhatásba költöztek.
A helyi közösségbe költözés után a beköltöző fogyatékos személyek igénybe veszik a helyi
közszolgáltatásokat, és rendszeresen jelen vannak a településen, aktívan részt vesznek a helyi
közösségek életében, társadalmi és személyes kapcsolataik gazdagodnak. A helyi közösségbe költöző
ellátottjaink mindennapi életvitellel kapcsolatos készségei érzékelhetően javulhatnak, fejlődést lehet
elérni az autonómiájuk és a mindennapi háztartási tevékenységekben való részvételük terén.
1.1.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása
A célcsoport értelmileg akadályozott fogyatékos személyek, ellátásuk jelenleg a korábban Zichyk
tulajdonát képező, műemlék kastélyban - melyet védett park vesz körül- intézményi keretek között
biztosított. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozat kimondja: minden ember szabad és egyenlő
méltóságban és jogaikban. A fogyatékos személyek részére esélyegyenlőséget, valamint egyenlő
hozzáférést kell biztosítani minden társadalmi erőforráshoz, szolgáltatáshoz.
A szegregáltan lévő intézményben ellátottjaink társadalmi korlátok között, szociális kirekesztésben élik
napjaikat. Az ellátottainkat sújtó diszkrimináció a velük szembeni előítéletekre épül. A diszkrimináció
mentességére egy megfelelő cselekvés létrehozó befogadó társadalom szükséges. A befogadó
társadalom, az integráció során a közösség emberi méltóságot, autonómiát egy élhetőbb környezet
biztosíthat az értelmileg akadályozott személyek számára.
A nagy létszámú intézményben, korszerűtlen épületben, izoláltan, élő ellátottak frusztráltak,
alkalmazkodó képességüket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, korlátok között kell élni, viselkedni,
szabályokat kell betartani. Az intézmény területi elhelyezkedéséből adódó korlátokat az ellátottak nem
tudják leküzdeni, nem biztosított a tényleges integráció. Szükséges egy elfogadható az ellátottak
autonómiáját, alkalmazkodó és önellátási képességét biztosító, megfelelően integrált lakókörnyezet
kialakítása, ahol emberi méltóságban a kor elvárásainak megfelelő környezetben élhetik napjaikat.
Ellátottaink fiziológiás szükségleteit intézményünk maximálisan kielégíti, ezen túl szükségük van az
egyéni foglalkoztatásra, beszélgetésekre, amit a magas lakói létszám ellenére igyekszünk az
elvárásoknak megfelelően teljesíteni.
A pályázat útján a támogatott lakhatás szolgáltatási formával több lehetőség teremtődne az egyéni
odafigyelésre, csak a szükségleteknek megfelelő minimális segítségre, az egyéni fejlesztésre. A
családiasabb életvitel lehetőséget teremt arra, hogy a fogyatékos személyek egymást is jobban
megismerjék, egymásnak is segítséget nyújtsanak, s maguk is maximálisan részt vegyenek
szükségleteik kielégítésében
A támogatott lakhatás, a fogyatékos személyek nappali ellátása, valamit a támogató szolgálat, mint
szociális szolgáltatások hiánypótló ellátási formaként jelennek meg térségünkben. Ezáltal az ellátottaink
társadalmi integrációját is elő tudjuk mozdítani, és a környező települések lakosainak is szélesebb
szociális ellátási formákat kínáljunk.
1.1.3. Az intézményi dokumentumok és az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv felmérései alapján
az engedélyes és környezetének bemutatása
Az intézmény jelenlegi társadalmi-gazdasági környezete:
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) az Emberi Erőforrások
Minisztériuma ágazati irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv,
amely 2012 decemberében kezdte meg működését. Az SZGYF központi szervből és a Főigazgatóság
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területi szerveként működő megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. A szociális szakellátás állami
intézményeinek fenntartói feladatait a megyei kirendeltségein keresztül látja el.
Az SZGYF 106 szociális intézményben, 34550 férőhelyen nyújt ellátást fogyatékos személyek, idősek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek számára. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, három
intézményben összesen 2435 férőhely biztosított, ebből 749 férőhelyen fogyatékos személyek részére
nyújt ellátást.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország északkeleti részén helyezkedik el. Területe 7 247 km2, az
ország második legnagyobb megyéje. Északon Szlovákiával határos, országon belül Nógrád, Heves,
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék veszik körül. A települések száma a megyék között a
legmagasabb számú 357, az átlagos népességszáma viszont igen alacsony Miskolc város nélkül nem
éri el az 1600 főt, az aprófalvak száma igen magas 134 és ebből sok a „zsáktelepülés”. Borsod-AbaújZemplén megye az ország második legnagyobb lakónépességgel (749 ezer fő) rendelkező megyéje,
népessége hosszú évek óta csökkenő tendenciát mutat.
Borsod-Abaúj-Zemplénben megyében (5,5%) az országos átlaghoz képest (4,6%) magasabb a
fogyatékos személyek népességen belüli aránya. A nemek közötti megoszlás azonos mindkét területi
egység esetében. A fogyatékos személyek között a mozgáskorlátozott személyek száma a legnagyobb,
arányuk a megyében magasabb, mint országosan.

Betekintés Abaújba
Demográfia, településszerkezet
A 82 települést magában foglaló térségről elmondható, hogy döntően aprófalvas szerkezetű, a területen
mindössze négy város van: az alig több, mint 7 000 lakosú Encs, a 6 000 fő feletti Szikszó, a 2 000
lakos feletti Gönc és Abaújszántó. Ezer főnél több lakossal összesen 13 település rendelkezik. Az ezer
fő alatti települések száma 69. Több mint tíz település lakossága 100 fő alatt van.
A térség rendkívül kedvezőtlen településszerkezetének kialakulása az elmúlt évszázad világháborúit
lezáró békék következtében az Abaúj-Torna vármegye megszűnésére és Kassa, mint gazdasági és
kulturális székhely elvesztésére vezethető vissza.
Az aprófalvas szerkezet magával hozza az aprófalvak problémáit is: lakossági szolgáltatások alacsony
színvonala, a gazdasági funkciók szinte teljes hiánya, folyamatos elvándorlás, népességfogyás.
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A kormegoszlás alapján valószínűsíthető, hogy az itt születettek jelentős része 15-29 éves korára már
más területre költözik.
Általánosságban elmondható, hogy 1960-hoz képest a térség népességének közel felét elveszítette.
Összefoglalva a kedvezőtlen településszerkezet előrevetíti a térség hátrányos demográfiai viszonyait.
Az alacsony lélekszámú települések egyik problémája az elöregedő népesség, amely növekvő számú
alulképzett, elszegényedett társadalmi csoporttal párosul. A kistérségi központokként működő városok
helyzete kismértékben jobb képet mutat, de mindegyik településen jelentős a megélhetést kereső fiatal
szakemberek elvándorlása az ország lehetőségekben és pénzben gazdagabb vidékei felé, mint pl.
Budapest, Dunántúl,
Infrastruktúra, gazdaság.
A térség közlekedési tengelyét a Hernád völgyében futó 3-as számú nemzetközi főútvonal jelenti, ezen
keresztül van összeköttetése Szlovákia (közvetlenül Kassa) és Miskolc felé.
A térségben két határátkelő működik: Kány-Buzita és Hidasnémeti határátkelők.
A mellékutak döntően kelet – nyugat irányúak, általában rossz állapotúak.
A térség elérhetősége szempontjából kedvező lehet a Kassai repülőtér közelsége. A természetes
földrajzi vonalak mentén (völgyek, hegylábak) - Miskolc központtal - kialakult sugaras-gyűrűs
főúthálózat a trianoni határmódosítás utáni torzója súlyos örökségként nehezedett a megye északi határ
menti aprófalvas területeire. A zsáktelepülések száma eléri a tízet.
A térségben a belső mellékutak burkolatállapota és teherbírása gondot okoz. Jelentősebb gazdasági
fejlődés, jövedelmezőség növekedés nélkül ezen utak felújítása nem gazdaságos. Különös gondot okoz
az északi, aprófalvas területen az időjárásnak kitett, védő sövény és védőárok nélküli, mellékutak
átjárhatóságának biztosítása.
A megyeszékhely Miskolc átlagban 50-60 km távolságra van a térség településeitől.
A települések vízellátása megfelelő, minden településen van vezetékes ivóvíz, habár sok településen a
meglévő ivóvízhálózat ellenére sem kötik rá lakásukat a hálózatra, átlagosan csak 70-80 % körüli az
arány. Hasonló a helyzet a földgázhálózat kiépítésével. Hiányos a szélessávú internet hálózat. Változó
a mobil lefedettség és a kábel-tv hálózat.
A térségben jelentősebb ipari termelőüzemet nem lehet találni. A meglévő üzemek a térség agrár
jellegéből adódóan inkább az erdő és mezőgazdasághoz kötődnek, ezen üzemek minimális
munkalehetőséget biztosítanak az itt élők számára.
A térségben magas a mezőgazdasági vállalkozások száma, amely a térség jelentős termelő potenciálja
és érték teremtője. A máig is jelentős mezőgazdasági súlyhoz képest az ipari szféra jelenléte nullának
tekinthető.
Az elaprózott birtokrendszer, a tulajdoni változások következtében igen nagymértékben visszaesett a
mezőgazdasági termelés. Nem csak a szántóföldi művelés, amelynek kevésbé kedvezőek az
adottságai, hanem az állattartás, állattenyésztés, a gyümölcs és szőlőtermesztés is, amelyekhez egyes
helyeken kiválóak a természeti feltételek. Az állattartás visszaesésének következtében a legelők,
gyepek fokozatosan parlagterületté változnak, kihasználatlanok.
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Abaújszántó térségében a szőlőtermeléshez alkalmas terület és kapcsolódik a Világörökség részét
képező Tokaj-Hegyaljai bortermelő térséghez.
Abaúj-Hegyköz Kistérségben Abaújszántót, földrajzi elhelyezkedése, gazdaságtörténeti hagyományai
alkalmassá teszik a kereskedelem (bor, élelmiszer,stb.), a könnyűipar fogadására, új ipari parkok
létrehozására kapcsolódva a Kenyheci vagy a Szikszói ipari parkhoz.
A kereskedelmi ellátottság és szolgáltatások javulást mutatnak, de ezek inkább a nagyobb településekre
koncentrálódnak, az apró falvakban nem megfelelő az ellátottság.
A térségben az 1-9 főt foglalkoztató kisvállalkozással találkozhatunk legtöbbször. Legalább 250 főt
foglalkoztató vállalkozás pedig nincsen. Az országban a legrosszabbak az 100 lakosra jutó egyéni és
társas vállalkozási mutatók, melyek az országos érték alig harmada, amely a lakosság anyagi
helyzetére és iskolázottsági szintjére utal.
Ezek a számok adhatnak egyfajta magyarázatot a régióban a munkanélküliek nagy számára.
Összességében a térség gazdasági szerkezetére a tercier és a primer szektor, azon belül a
mezőgazdaság a jellemző. Ebből a struktúrából hiányzik a szekunder szektor, amely általában a
gazdaság alapját képező feldolgozóipar. Így a térség gazdasági szerkezete labilis, nem egészséges,
ami a kereskedelem és a szolgáltatások további fejlődésének is gátat szab. A munkanélküliek iskolai
végzettsége és munkakultúrája behatárolja a térségben beindítható vállalkozások körét.
Foglalkoztatás
A foglalkoztatottak között legnagyobb arányban a 30-39 év közöttiek szerepelnek, mely megfelel az
országos tendenciának, de elmondható, hogy 60 év felettiek kivételével, minden életkori kategóriában
mintegy 20%-kal alacsonyabb a foglalkoztatási arány, mint az országos átlag. Foglalkoztatottságon
belől a nők minden kategóriában elmaradnak a férfiaktól, amely a 30-59 éves korosztályokon belől
megfelel az országos átlagnak. A 15-29 és 60 felettieknél jelentősebb az elmaradás, amely
összefügghet a bölcsődék hiányával, a kulturális és képzettségi helyzettel egyaránt.
A gazdasági aktivitás szerinti vizsgálat az eddigieket alátámasztja. 20 év alatt a térségben az eltartottak
aránya 7%-al, míg országosan 5%-al csökkent, a foglalkoztatottak aránya 20%-al, míg országosan
11%-al csökkent, az inaktív keresők aránya 18%-al, míg országosan 12%-al növekedett, a
munkanélküliek aránya 7%-al, míg országosan 3%-al növekedett.
A regisztrált munkanélküliek között egyenletesen nő a nők aránya. A munkanélküliek között a
legnagyobb arányban a 8 osztályt végzettek és a szakmunkásképzőt, illetve szakiskolát végzettek
találhatók.
A munkanélküliek létszámának alakulását a térségben elsősorban nem a gazdaságban bekövetkező
pozitív változások mozgatják, hanem az aktív munkaerő-piaci eszközök, ezen belül is a közhasznú
foglalkoztatás nagyságrendje, valamint a közcélú és közmunkába kiáramlók száma.
Az abaúji régió munkaerő-piaci helyzetének mindenfajta jellemzése nélkül, a főbb mutatók ismeretében
továbbra is azt kell mondanunk, hogy a megye, a régió és egyben az ország legsúlyosabb munkaerőpiaci feszültségekkel terhelt része. A kis községek lakói esetében a negatív gazdaságföldrajzi
tényezőket a meglévő mobilizációt segítő támogatások láthatóan nem tudják ellensúlyozni.
Oktatás, egészségügy, szociális helyzet
A térségben az alapfokú oktatási intézmények kiépültek. Néhány kisebb településen működik iskola, de
sok esetben csak alsó évfolyamok, ezek fenntartása nem minden esetben gazdaságos, van olyan
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iskola, ahol egy oktatóra 8 gyermek jut. A térségben összesen négy középiskola működik. A térségre
nem jellemző a felnőttképzés.
A térség egészségügyi és egyéb szociális szolgáltatási ellátottsága, elérhetősége elmaradott. A térség
lakóinak helyzete többszörösen hátrányos a megyei átlaghoz képest is.
Egészségügyi szakrendelés Encsen és Szikszón van, mentőszolgálat Göncön, Encsen és Szikszón. A
háziorvosi körzetek egy része betöltetlen, a rendelők humán- és eszközállományában jelentős
minőségbeli különbségek vannak. A térségben gyermekjóléti szolgálat, a családsegítés, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működik. A szociális alapszolgáltatás keretében szerepel még a
szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, amelyet az önkormányzatok
tartanak fenn.
Több kis faluban igaz, hogy – főleg a roma lakosság körében – magas a 8 általános osztályt be nem
fejezők száma. Kirívóan alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya.
Boldogkőváralja Abaúj festői részén, a Zempléni hegység lábainál helyezkedik el. Tiszta levegője,
csendes nyugodt, történelmi nevezetességekben bővelkedő környezete vonzó szempont az idelátogató
turistáknak, érdeklődőknek, pihenni, gyógyulni vágyóknak. Jelenlegi lakossága 1119 fő, népsűrűsége:
50 fő/ km²
Az itt élő emberek kifejezetten barátságos, iparkodó emberek. Mostanában nagyon fejlődik az
idegenforgalom: több híres vendéglő, szálláshelyek, látnivalók: vár, kastély, múzeumok, bibliai kiállítás
stb. vonzzák az érdeklődőket. Ennek ellenére még mindig az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális
Intézmény Boldogkőváraljai Otthona a legnagyobb munkáltató a környéken, nagy veszteség lenne a
településnek, ha elköltözne az intézmény. Éppen ezért a helyi önkormányzat, a polgármester, a
lakosság maximálisan támogatja a program megvalósulását. De ugyanezt elmondhatnánk a környék
településeire is: Arka, Boldogkőújfalu, Abaújkér, Abaújszántó, Vizsoly, Korlát mindannyian azon
vannak, hogy az új ellátási forma, vagyis a támogatott lakhatás ezen a környéken valósuljon meg.
Lakossága 2015-ben 1119 fő.
Boldogkőújfalu település a Zempléni-hegység nyugati végén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
északkeleti részén helyezkedik el, a Szerencs-patak széles völgyében, a Nagykorsós hegy lábánál.
Encstől 9 km-re, keletre van. Domb és hegyvidék határán kialakult halmaz jellegű település, a boldogkői
vár szomszédságában.
Vasútállomása nincs, a Szerencs-Hidasnémeti vasúti vonalon a boldogkőváraljai megállóhely a
legközelebbi vasúti elérhetőség. Közúton Miskolc, Encs irányából, Szerencs, Tállya felől Abaújszántón
keresztül, Kassa-Gönc irányából Boldogkőváralján keresztül érhető el. Busz A község buszközlekedése
jól szervezett. Külön iskolabuszok is vannak. A szomszédos településekre, és a megyeszékhelyre
(Miskolc) közvetlen autóbuszjárat van. A közeli boldogkőváraljai vasútállomás is elérhető autóbusszal.
Boldogkő vára létezése óta a település sorsa a várhoz kötődik. Boldogkőújfalu Boldogkővárának
vártartozéka volt.
Sorsa

szinte

azonos

volt

Boldogkőváraljáéval,

hosszú

évszázadokon

át.

A település a XIX. században élte fénykorát. 1850-ben 1050 fő lakott itt. Ekkor érte el a település a
lakossági létszám csúcsát.
Száz

évvel

később

már

kevesebb,

mint

a

felére

csökkent

a

lakosság.

Évtizedeken át mérsékelt ütemben fogyott a község népessége. Ennek oka, hogy a vár elvesztette
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jelentőségét, hogy ipar nem alakult ki, hogy a nagy vész, a pestis és a kolerajárvány nem kerülte el a
községet. A két világháború, a forradalmak és a nagy gazdasági világválság hatására is csökkent a
község lélekszáma.
Lakosságszáma 2015-ben 576 fő.
A gyermekjóléti és a családsegítő
Boldogkőváraljáról látják el.

szolgáltatást

integrálták,

a

szomszédos

településről,

Abaújszántó város az Észak-Magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Gönci
járásban. A Tokaji borvidék egyik települése. Miskolctól közúton kb. 40 kilométerre fekszik.
Földrajzilag az Északi-középhegységben, a Zempléni-hegység nyugati lábánál, a Cserehát és a
Zempléni-hegység között, a Hernád völgyében, a Szerencsi-patak mellett fekszik. Szomszédos
települések: Abaújkér, Abaújalpár, Tállya, Golop, Felsődobsza, Pere.
Közúton a Szerencset (Magyarország) Gönccel összekötő, a Hernád bal partján vezető mellékúton
érhető el. Szintén megközelíthető még Encs (3-as főút) és a Zempléni-hegység keleti oldalán fekvő
Erdőbénye felől is.
A település képviselő-testülete (a polgármesterrel együtt) 7 főből áll. A településen 3 fővel Roma
Nemzetiségi Önkormányzat is működik.
Abaújszántó az ősidők óta lakott, de helyén már a történelem előtti korban is laktak, mint az a "FelsőGyőr", "Középső-Győr" és "Középső - Gyertyámos" szőlőhegyeken talált őskori bronzeszközök
tanúsítják. A magyarok pedig a honfoglalás óta lakják.
Híres bortermelő hely, melynek első írásos említése 1275-ből származik, Zamthou néven, szőlőjét már
ekkor is említették, valószínű azonban, hogy a nagyobb szőlőtelepítést itt a Károly Róbert alatt
bevándorolt olaszok végezték.
Több mint 600 éven át város, illetve mezőváros volt, majd a helyi közigazgatás 1871-es rendezésekor,
a mezővárosi rang országos megszüntetésekor nagyközséggé alakult, de a mezővárosi címet még egy
ideig használta.
A 15. században a Szapolyai-család kapta zálogba. Ebben az időben lett mezőváros, Gönc és Kassa
után a vármegye 3. legnépesebb települése. Századokon át a Hernád-menti kereskedelmi út egyik
fontos állomása volt.
1590-től a Rákóczi-uradalomhoz tartozott.
1711 után Trautson herceg, majd 1780-tól a Bretzenheim család tulajdona lett.
A 19. század végén Kassa után a megye legnépesebb települése. 1904. januárjában bevezetik a város
utcáin a közvilágítást
1921-ig a Gönci járás, azután 1962-ig az Abaújszántói járás székhelye, de a trianoni békeszerződés
utáni évtizedekben a térségbeli vezető szerepet fokozatosan a közeli Encs vette át tőle.
2004 júniusában kapott újra városi rangot.
A 2011-es adatok alapján a településen a lakosságot 94,7% magyar, 6,3% roma, 0,9% ukrán, 0,5%
német, 0,1% román, 0,1% egyéb nemzetiségű emberek alkotják.
Lakosságszám 2016. december 31-én 3062 fő volt.
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Az intézmény
Története
A várat a hozzátartozó uradalommal együtt Péchújfalusy Péchy Gábor hétszemélynök, királyi tanácsos
vásárolta meg 1753-ban a lőcsei jezsuitáktól. A vár akkor már lakhatatlan volt, mert a császáriak 1701ben felrobbantották. A falun kívül egy „Öreg erdő” -ben 1763 – 1768 között egyemeletes, oromzatos
kastélyt építetett két saroktoronnyal, a kor ízlésének megfelelően barokk stílusban.
Eredetileg úgy a kastély, mint a tornyok zsindely fedésűek voltak, de 1882-ben egy nagy tűzvész
következtében a tető leégett, s ezután cserépfedést kapott, csak a két toronyszoba maradt eredeti
zsindelyes.
A 2500 négyzetméter alapterületű U alaprajzú épület az edelényi és a fűzérradványi kastélyok mellett
a harmadik legnagyobb a megyében. A középső szárny park felöli homlokzata – mivel a terep erősen
lejt – magas pinceablakokkal áttört lábazat fölött emelkedik. A bábos kőkorláttal szegélyezett bejárat
fölötti teraszra széles lépcsőzet vezet. Az egyemeletes épület ablakait szemöldök párkány díszíti. A
főépület középső főfalában itt is megtalálható az a 0,70 méter szélességű rejtett feljáró, amilyet a sátai,
bánfalvai, sajókazai barokk kastélyoknál is ismerünk.
A kastély és az uradalom a múlt század végén, házasság útján Zichy Meskó Jakab gróf tulajdonába
került. A homlokzaton ma is látható a két család címere. A főépülettel átellenesen ugyancsak U
alaprajzú földszintes melléképületek csatlakoznak, nagyméretű díszudvart közrezárva. Mindkét sarkon
egyemeletes zsindelyfedésű, négyzetes alaprajzú manzárdtetős saroktorony emelkedik. Az egyes
udvarokat kocsi áthajtók kötik össze.
1945 után államosították, s előbb az Igazságügyi Minisztérium üdülője lett, majd 1954-ben 110 ágyas
Tüdőgyógyintézet, 1972-től Egészségügyi Gyermekotthon, majd Szociális Otthon, ahol súlyosan, ill.
halmozottan fogyatékos gyermekeket és felnőtteket látnak el nagy szeretettel és törődéssel.
Az intézmény 2011. március 31-ig önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként
tevékenykedett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés fenntartásában. Majd a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2011. (II.17.) számú határozattal az önkormányzat
irányítása alá tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények átszervezésének megvalósításáról
döntött. A döntés célja a költségtakarékosság volt, ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén
működő szociális intézményeket – ápoló-gondozó otthonok, pszichiátriai otthonok, idősek otthona,
szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézmény – valamint a gyermekvédelemi intézményeket a
2011. április 1-én létrejött Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi
Központja irányítása alá vonták. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és
Gyermekvédelmi Központja létrejöttével azonos időben kiszervezésre kerültek a szervezeti
egységekből a mindennapi működést segítő gépjármű üzemeltetési, karbantartási, mosási, varrodai,
takarítási, és élelmezési feladatok. A központ átalakulása tovább folytatódott. 2012-ben új fenntartó
szervezet Intézményfenntartó Központ jött létre, melyet 2013. január 1-től a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság váltott fel. Időközben a Szociális és Gyermekvédelmi Központ neve
megváltozott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központra, ezt követően
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat, 2016. október 10-től négy önálló intézményre vált szét a nagy megyét átfogó intézményi
struktúra. A jelenlegi struktúrában az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Boldogkőváraljai
Otthonában 110 fő értelmileg akadályozott személy él.

Jelenleg nyújtott szolgáltatásaink
Jelenleg, olyan fogyatékos személyeket látunk el, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására,
valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.
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A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és a felnőttek,
valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos
személyek ellátását.
Fogyatékossággal élő kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítjuk a korai
fejlesztést és gondozást, vagy a fejlesztő nevelést ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati
intézménnyel való együttműködést, továbbá az iskolai tanulmányok folytatásának segítését.
A nagykorú fogyatékos személyek intézményi ellátását úgy szerveztük meg, hogy számukra az
állapotuknak megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen, tekintettel arra, hogy a
fogyatékos személy részére biztosítani kell – a fogyatékosságának megfelelő – szinten tartó,
képességfejlesztő, foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is.
A Boldogkőváraljai Otthonban élő értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek maradéktalan magas
színvonalú ellátása érdekében feladatunkat szakismeret, hivatás, a tisztelet és humánum az emberi és
alapvető szabadságjogok, mint alapértékek tisztelete jegyében végezzük.
Célunk, hogy ellátottjaink szervezeti egységünket sajátjuknak, biztonságot adó otthonuknak tekintsék,
emberi léptékű környezetet, belső harmóniát barátságos légkört jelentsen az itt élőknek. Minden
törekvésünk arra irányul, hogy a szolgáltatást igénybevevők számára az élethosszig tartó tanulás
feltételei hozzáférhetők legyenek.
Szervezeti egységük e cél eléréséhez szükséges gondozási elemeken át a személyi és tárgyi feltételek
megteremtésén túl szakmai elhivatottsággal/tudással, gondoskodással kívánja hivatását betölteni
Az ellátottaink számára a szervezeti egység minden támogatást megad a képességek
kibontakoztatásához, szinten tartásához, fejlesztéséhez. Megfelelő magatartási normák követése,
tisztelet, odafigyelés minden ellátott számára

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

Az ellátottak szükségletének megfelelő komfortérzet kialakítása,

Vallásgyakorlás elősegítése: hitéleti szoba, rendezvények, rendszeres hittan.

Szabadidő hasznos eltöltése. Szakkörök: Iglice tánccsoport, paramuzsikusok, túra kör, filmklub,
kézműves kör, sütés-főzés fortélyai.

Kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival gondnokaival: családi napok, hétvégék
szervezése, lebonyolítása.
Fejlesztés, foglalkoztatás:
Napközben a foglalkozások alatt kognitív fejlesztési feladatokat, kreatív kézműves tevékenységeket,
mozgásfejlesztő játékokat, gyakorlatokat, feladatokat végeznek fejlesztő szakember segítségével
(gyógypedagógus, pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógiai asszisztens).

Egészséges életmód kialakításának elősegítése: egyéni és csapat sportok: ping-pong, kosár,
tenisz, tollaslabda, cso-csó, kondigépek foci-suli, stb. Több serleget, kupát gyűjtöttünk már be
országos, megyei versenyeken.

Mozgásos tapasztalatszerzésre építve megfelelő mozgáskultúra kialakítása.

Mozgásos sikerélményekre alapozva az önismeret fejlesztése, önbizalom növelése.

A manipulációhoz szükséges mozdulatok és mozgások gyakoroltatása.

Praktikus mozgások kialakítása, fejlesztése (zip - zár használata, gombolás, fűzés, masni
kötés) Folyamatábrák, applikációk segítik a felidézést.

Mozgásfejlesztés, szinten tartás: adományba kapott hidromasszázskáddal, vízággyal,
masszírozó készülékkel.

Rekreáció céljára snoezelen szoba, könyvtár, só szoba, konditerem, kutyás terápia áll az
ellátottak rendelkezésére.
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A foglalkozásokon valamilyen formában mindig szerepet kap a zene. A gyermekdalok,
gyermekjátékok, a népdalok gazdag választéka állandó jelleggel színesíti, felvidítja a borús,
egyhangú hétköznapokat.
Ápolás, gondozás:


Ágyban fekvő, ellátottaink közérzetét átmozgatással, levegőztetéssel, kiültetéssel, nyugtató
zenével, bazális-, Tibeti hangtál terápiával, különböző aroma és só lámpa használatával,
masszázzsal javítjuk. Az ápoló-gondozó munkatársakkal együttműködve nagy gondot fordítunk a
dekubitusz megelőzésére is.

Mosodai szolgáltatás:
A ruházat egyéb textíliák mosása, fertőtlenítése, vasalása. Kiemelt szempont a fertőzésveszély
csökkentése, kizárása. (Fokozott a fertőzésveszély, mivel a ruházatuk, a textíliáik, ágytextíliájuk
nagymértékben szennyezett testváladékkal.)
Takarítási szolgáltatás:
Kevesen tudnak maguk körül rendet rakni, ruhájukat elpakolni, ágyazni, az életterüket tisztán tartani.
Önállóbb munkavégzés esetén is irányításra és segítségre szorulnak.
Személyi feltételek
Jelenlegi dolgozói létszámunk: 61 fő, ebből 13 fő technikai dolgozó, 38 fő a gondozói létszámunk, 7 fős
a mentálhigiénés, fejlesztő pedagógusi létszám, 2 fő a szociális ügyintéző, 1 fő sofőrünk van. Két fő
ment el 2016-ban nyugdíjba. Dolgozóink zöme a településen vagy a környező településeken él, sokuk
családfenntartó. Valamennyien elhivatott, nagy szakértelemmel, empátiával rendelkező emberek.
A teljes körű ellátás kettő gondozási egységben történik szakképzett munkavállalók alkalmazásával.
Dolgozók kora:
30-62 éves korig. A legtöbben 40-50 éves korosztályba tartoznak.
Szakképzetség:
Többnyire szociális gondozó és ápoló szakképzettséggel rendelkeznek az ápolók, de sok az
egészségügyi gyermekotthoni képesítéssel rendelkező. Továbbá általános ápoló, általános
asszisztens, csecsemő-, és gyermekápoló, csecsemő-, és gyermekgondozó, kisgyermekgondozó, nevelő, felnőtt szakápoló, szociális otthoni ápoló szakképesítéssel rendelkeznek. Az intézményvezető
ápoló diplomás ápolói végzettségű.
A fejlesztésben a pedagógus, fejlesztő pedagógus munkakörben gyógypedagógus, óvodapedagógus,
szociálpedagógus, gyógypedagógiai asszisztens képesítéssel dolgoznak szakembereink.
Beosztás, jogszabálynak való megfelelés:
Az ápoló-gondozószolgálat szakképesítési mutatója 80%-os, mely megfelel a jogszabályi előírásnak.
Környezeti jellemzők
A park komoly természeti értéket képvisel: az Aggteleki Nemzeti park része. 1985-ben arborétumi
igényességi fejlesztést határoztak el a terület felelősei: kb. 1000 db cserjét és facsemetét ültettek el az
itt dolgozók, ill. 172 db zománcozott tábla lett kihelyezve, melyen mindenféle információ megtalálható a
terület fáiról, bokrairól.
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Napjainkban állami tulajdonban van a terület, az itt élők és dolgozók rengeteg önkéntes munkával őrzik
a történelem és a természet értékeit és próbálják a látogatók számára élvezetessé tenni a látnivalókat.
Tárgyi technikai feltételek
A kastély állapotát tükrözi a múltja: a XXI. század korszerű ápolási – gondozási elvárásainak mind
nehezebben tud eleget tenni.
Jogszabályi előírások szempontjából szobáink nagy részében átlépjük az előírt 4 főt, mert alapterületük
esetenként a 40-50 m²-t is meghaladja, légterük pedig a 4 m-re emelkedik. Ebből adódik, hogy télen
magas energia felhasználás mellett is gyakran fáznak ellátottjaink. A nyílászárók deformáltak, kevésbé
töltik be funkcióikat, szökik a meleg, az energia.
A fűtési rendszer elavult, korszerűtlen: régi vasból készült radiátorok csak nagyon lassan melegszenek
fel, több helyen kilyukadtak, szinte állandóan javításra szorul. A pincében található nyolc kazán
kéményrendszere hibás mérnöki tervezés miatt veszélyes: állandó égéstermék visszaáramlás van. Ezt
egy nagy teljesítményű ventillátorral próbálták meg kompenzálni, de ha leáll a szellőztetés, nincs fűtés
sem. A fűtési rendszer nagyon kiterjedt, nem lehet szakaszolni, rossz, vagy hiányos a szigetelése, mire
a foglalkoztató, irodai részleghez ér, már csak minimális hőt képes leadni. E miatt penészesek a falak,
egészségtelen a levegő. Sok vizesblokkban, kézmosóban csak hidegvíz folyik, a padláson futó meleg
vizes csöveket kiiktatták fagyás miatt. A foglalkoztató épületeinek nincs megfelelő alapozása, e miatt
salétromosak a falak, állandó felújítást igényelnek.
Az épület elektromos hálózata – 2015-ös felmérés szerint – felújításra szorul, erre vonatkozóan készült
szakértői vélemény, mely megvalósításra vár.
Tárgyi felszereltségünket illetően szerencsések vagyunk: lakószobáink otthonosan vannak berendezve,
törekszünk a célszerűségre, a természetességre: fából készült, kényelmes ágyak, bútorok, színes
dekoráció. Fejlesztő szobáink nem nélkülözik a legmodernebb eszközöket sem, amelyek ellátottaink
érdekeit szolgálják. Törekszünk olyan modern gépek, emelők, beszerzésére is, melyek a dolgozóink
munkáját könnyítik, egészségüket óvják.
Szobáink, közösségi helységeink akadálymentesek. Az épület műemlékvédelem alatt áll, ezért elég
körülményes a tervezett fejlesztési lépések (lift kiépítés) megvalósítása.

Tulajdonjogi helyzet: 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdona.
Az intézmény szolgáltatásnyújtás szempontjából releváns külső kapcsolatai:
Településünkön a közintézményekkel: (polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, orvosi rendelő, történelmi
egyházak) hagyományosan szoros, jó kapcsolatot ápolunk.
Jelenlegi formái:









nyílt napon való részvétel,
intézmény látogatás,
ünnepségeken, rendezvényeken való részvétel,
bemutató foglalkozásokon való részvétel, tapasztalatcsere,
közös ünnepségeken való részvétel (szereplés)
adományok, támogatások (kölcsönösen)
Kirándulások támogatása: járművekkel
Önkéntes munka szervezése
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Szoros kapcsolatot ápolunk a Tokaji, Sárospataki Otthonokkal, az Encsi Idősek Otthonával, a
nyíregyházi Magdaléneum Ápoló - Gondozó Otthonnal, KLIK Girincsi tagiskolájával, Gönci Pedagógiai
Szakszolgálattal.
Nagyon sok segítséget kapunk a Törődj Velem Alapítványtól: ellátottak megvendégelésére,
kirándulások, táborozás támogatására, dolgozók továbbképzésének, tapasztalat szerzésének
támogatására, eszközök, anyagok megvásárlására.
A Gönci, Encsi Járási Gyámhivatalokkal is szoros, napi kapcsolatot ápolunk. A Gönci Járási Hivatal,
az Encsi Katasztrófavédelem is kiemelt figyelemmel követ minket, alkalom adtán ajándékokkal,
meglepetésekkel teszik szebbé az ellátottak karácsonyát.
Több éve élvezzük a helyi vállalkozók támogatását (Bestilló, Soltész Bt. Hűtőüzem, stb.) Civil
szervezetek sem feledkeznek meg rólunk: Tábor Ifjúságmentő Alapítvány, Mentőöv, Roma
Kisebbségi Egyesület.
Ellátottak jellemzése
Ellátotti létszám alakulása
Férőhelyünk száma 110, jelenleg 110 fő ellátottról gondoskodunk, ebből 62 fő férfi és 48 fő nő. Ebből
29 fő tizennyolc éven aluli. Várólistán jelenleg három főt tartunk nyilván, akik sürgős elhelyezést kértek.
Eddig, ebben az évben 3392 gondozási napot teljesítettünk, átlag létszámunk: 110, 01 fő. Négyen
haláloztak el az előző évben, két gyermeket visszagondoztunk a vérszerinti családjába, hat fő felvételét
szerveztük meg.
Otthonunkban az élet színterei – a lakhatás, napközbeni tevékenységek, munkahely – a
lehetőségekhez mérten szétválnak, mégis egy épületen belül valósulnak meg. Otthonunk a magas
ellátotti létszám ellenére megpróbálja az egyéni igényeknek megfelelő, életkorhoz és a különböző
fogyatékosságtípushoz való mindennapos ellátást, szükségletek kielégítését biztosítani. A
szolgáltatások igénybevevői számára a szükséges egészségügyi, foglalkozási, kulturális, stb.
szolgáltatások az intézményen belül biztosítottak.
Fogyatékossággal élő lakóink két gondozási részlegen élnek. A lakószobák 2-8 ágyas elhelyezést
nyújtanak, részlegenként biztosított a létszámhoz igazodó nemenkénti vizesblokk, illemhely, társalgó,
ebédlő, teakonyha. A lakóknak lehetőségük van lakrészük saját igényeiknek, ízlésüknek megfelelő
berendezésére, díszítésére, a saját bútoraik használatára. A magas ápolási szükségletű,
egészségügyi ellátást igénylők számára egyes egészségmegőrzést célzó, megelőző és helyreállító
szakápolási tevékenységek is az intézményben zajlanak.
Lakóinknak lehetőségük van lakótársaik kiválasztásához. Nemi identitásuknak megfelelő szexuálisés partnerkapcsolatot szabadon létesíthetnek, azokat saját igényeik szerint megélhetik. Ehhez saját
lakószobájuk, lakrészük megfelelően intim környezetet nyújt.
Az intézmény infrastruktúrája, személyi feltételei, szakmai tevékenysége támogatja az önellátás
megőrzését, fejlesztését, a mindennapi tevékenységek (közlekedés, személyi és környezeti higiéné
fenntartása, munkavégzésre történő fejlesztés, stb.) önálló vagy részben önálló végrehajtását.
A lakók foglalkoztatása, oktatása, az intézményen belül történik. A szabadidős, kulturális
lehetőségeken kívül közösségi szolgáltatást nem vesznek igénybe rendszeresen. Otthonunk segítséget
nyújt a személyi és környezeti higiénia fenntartásában, bevásárlás, szállítás ügyintézésében, a
szociális kapcsolatok fejlesztésében (pl. a helyi közösségben megvalósuló programok látogatása).
Intézménybe kerülés időszaka
1971-81
1982-92
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21

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
”Kilátás – Kiváltás Abaújban” – Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Boldogkőváraljai
Otthona férőhelyeinek kiváltása
1993-2003
2004-2014
2015- napjainkig
Összesen:

25
42
11
110

Az Intézménybe kerülés időszaka (fő)
2017. 03. 01.

11
10%

11
10%

42
38%

1971-81

21
19%

25
23%

1982-92

1993-2003

2004-2014

2015- napjainkig

Ellátottak megoszlása Intézménybe való
bekerülés helye szerint (fő)
2017. 03. 01.

46
42%
64
58%

Otthonról:

Más intézményből:

Ápolási-gondozási besorolás




Önellátásra képes (0-5 pont):
29 fő
Önellátásra részben képes (6-14 pont):
24 fő
Önellátásra nem képes
 rendszeres segítséget igényel, időszakos ellátásra szorul (15-23 pont): 27 fő
 rendszeres segítséget igényel, időszakosan fekvő,
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folyamatos ellátásra szorul (24-27):
ápolást igényel, ágyban fekvő (28 pont):

12 fő
17 fő

Az ellátottak ápolási gondozási besorolása (fő)
2017. 03. 01

17
15%

29
27%

12
11%

24
22%

27
25%

Önellátásra képes (0-5 pont)
Önellátásra részben képes (6-14 pont)
Önellátásra nem képes - rendszeres segítséget igényel- időszakos ellátásra szorul
(15-23 pont)
Önellátásra nem képes - rendszeres segítséget igényel- időszakosan fekvő,
folyamatos ellátásra szorul (24-27)
Önellátásra nem képes - ápolást igényel, ágyban fekvő (28 pont)

Ellátottak diéta szerinti megoszlása (fő)
2017. 03. 01.
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Táplálék kiegészítésként gyógytápszert 33 lakónál alkalmazunk Itt 35 %-os emelkedés van.
Decubitus (5 fő) terén az előző évivel megegyező számban fordul elő, de lényeges megemlíteni, hogy
az ápolási napok lerövidültek, annak köszönhetően, hogy az intézmény modern kötszerekkel való
ellátottsága nagyon jó.
Életkor szerinti megoszlás

0-13 éves:
14-17 éves:
18-39 éves:
40-59 éves:
60-64 éves:
Fogyatékosság szerinti összetétel

Férfi
10
6
33
9
1

Nő
10
3
28
9
1

Ellátottaink súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek .
Ellátottaink zömében súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek.
Fogyatékosság típusa

fő

Súlyos értelmi fogyatékkal élő:

5

Súlyos halmozott fogyatékos:

95

Mozgásában akadályozott:

64

Beszédében akadályozott, afáziás:

62

Látásfogyatékos, vak:

15

Siket, vagy nagyothalló:

6

Autisztikus tünetekkel élő:

7

Képzettség-végzettség
Ellátottainknak nincs iskolai végzettségük/szakképzettségük.
Munkaerőpiaci helyzet
A munkaerőpiacon sérülésük súlyosságánál fogva nem vesznek részt. Jövedelmük saját jogon járó
emelt összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék. Többen kapnak árvaellátást, fogyatékossági
támogatást, néhányan pedig vakok személyi járadékát, szociális segélyt
Jövedelem
Ellátottaink az alábbi ellátásokat kapják:
Magasabb összegű családi pótlék:
Fogyatékossági támogatás:
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Magasabb összegű csp + rokkantsági járadék:
Magasabb összegű csp + árvaellátás
Magasabb összegű csp + rokkantsági járadék + vakok
sz. járadéka:
Fogyatékossági támogatás + rokkantsági járadék:
Fogyatékossági támogatás + árvaellátás:
Fogyatékossági támogatás + egyéb ellátás:

54 fő
14 fő
3 fő
6 fő
1 fő
2 fő

Az ellátottak jövedelem típusa szerinti megoszlás (fő)
2017. 03. 01.

magasabb összegű családi pótlék
fogyatékossági támogatás

14

3

6

1
2

magasabb összegű csp.,
árvaellátás

29

54

magasabb összegű csp,
rokkantsági járadék

magasabb összegű csp +
rokk.járadék + vakok sz járadéka

1

fogyatékossági támogatás,
rokkantsági járadék
fogyatékossági támogatás,
árvaellátás
fogyatékossági támogatás, egyéb
ellátás

A családi kapcsolatok
Az itt élők kisebb részének van állandó családi kapcsolata, bár mi mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a hozzátartozókkal rendszeres legyen a kötődés. Családi napok rendezése,
rendezvényekre történő meghívás, szülői értekezlet, személyes családlátogatások szervezése, levél,
telefon, e-mail, útján történő kapcsolatfelvétel, tájékoztatás.
A 110 fős összlétszámból
Nevelésbe vett ellátott
Hivatásos gondnokkal rendelkező ellátott
Közvetlen család kapcsolattal (és törvényes
képviselettel) rendelkező ellátott:

19 fő
52 fő
39 fő

A közvetlen családi kapcsolattal és törvényes képviselettel rendelkező ellátottak esetében, jellemzően
a szülő, vagy a testvér a törvényes képviselő.
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Megjegyezni kívánjuk, hogy azon ellátottaink közül is, akiknek hivatásos gondnoka, vagy gyámja van,
többeknek van kapcsolata közeli hozzátartozójával, akik nem minden esetben töltik be a gondnok/gyám
személyét

CSALÁDI KAPCSOLATOK JELLEMZŐI (FŐ)
2017. 03. 01.
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0 4 5 9
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1 11 5 17

Hetente
látogatott

Havonta
látogatott

Félévente
látogatott

I.

II.

III.

29 29
3 0 2 5

3

Évente látogatott Nem látogatott

Összesen

Gondnokság
A 81 fő felnőtt korú ellátottunk cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll Két fő
esetében - akik ez évben töltik be a 18. életévüket - elindításra került a gondnokság alá helyezési eljárás
(egészségi állapotuk alapján hasonló bírósági döntés várható).
Lakóink közül csak kevesen vannak, akik belső motiváció révén kívánnák a támogatott lakhatás
igénybevételét. Az ellátottainknak általában nincs kialakult képe arról, hogy mennyiben fog megváltozni
az élete ebben az új ellátási formában. Ennél fogva sokan inkább félelemmel tekintenek a változások
elé. Ennek kiküszöbölése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a lakók felkészítésére, mely nemcsak
képességbeli fejlesztést jelent, hanem azt is, hogy megismerhessék, tapasztalatot szerezzenek arról,
hogy más környezetben is lehet élni.
Az intézményi férőhely kiváltással kapcsolatosan a lakók a szükségletfelméréskor még alig
rendelkeztek információkkal. A terveik kérdezésekor többen is azt jelezték például, hogy dolgozni,
vagy kirándulni szeretnének, tehát válaszuk nem a lakhatásra vonatkozott. A lakhatásra vonatkozóan
adekvát válaszadó közül néhányan használták azt a szót, hogy lakóotthon, főképp azok, akik másik
intézményből, esetleg lakóotthonból jöttek, tehát előzetes ismeretük van, vagy társaiktól hallottak erről
az elhelyezési formáról. Továbbá több lakó is úgy fogalmazott, hogy családi házas környezetben
szívesen élne. Reményeink szerint a felkészítések során a többi személyt sikerül megismertetni a
támogatott lakhatás előnyeiről, s véleményük megváltozik.

Intézményi várólistán levők főbb jellemzői
Jelenleg nagyon kevés, 3 fő van az intézményi várólistán. Ebből egy fő nevelésbe vett, kiskorú
gyermek, két fő pedig 18 éven felüli. Ennek oka többrétű, valószínűleg a térség hátrányos helyzete, a
munkanélküliek számának növekedése, a megváltozott munkaképességű személyek magas aránya,
a munkahelyek számának csökkenése, az alacsony jövedelmek, illetve alacsonyabb iskolázottság
mind-mind hozzájárul ahhoz, ha a családban fogyatékos személy él, az állapota után járó ellátások
miatt inkább saját háztartásukban hagyják, mert így a gondozását végző személy, ápolási díjat is
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igényelhet, ami szolgálati időnek minősül, nyugdíjalapot képez. A várólistán szereplő potenciális
ellátottak hozzátartozója örömmel fogadja az intézményi férőhely kiváltási programot hiszen a kisebb
létszámú, az egyéni igényekhez és szükségletekhez jobban igazodó, korszerű ellátást nyújtó
támogatott lakhatás családias környezete hozzátartozója tetszését is jobban elnyeri. A várakozónk
hozzátartozói elmondták, hogy örülnek annak, hogy az intézmény ilyen fejlesztéseket kíván
megvalósítani. Öröműkre szolgálna, ha hozzátartozójuk, már támogatott lakhatásba és nem a nagy
létszámú intézménybe nyerne felvételt.
Az intézménybe történő bekerülés idejét meghatározzák a sürgős igények. Általában néhány hónap a
várakozási idő, de a sürgős elhelyezések - amelyek megelőzhetik az időben korábban beadott
kérelmeket - meghosszabbíthatják egyes esetekben a várakozás időt.
Férőhely kihasználtság: 100 %-os (folyamatosan).
Következtetések
A Boldogkőváraljai Otthon nagyon megérett már arra, hogy a XXI. század igényeinek, elvárásainak
szellemében szülessen újjá. Az itt dolgozók legjobb tudásuk, tapasztalataik alapján végzik a feladatukat,
dacolnak a napi kihívásokkal.
A faluban élők elfogadóak, ragaszkodnak az otthonhoz, már csak azért is mert ez az érdekük, mindenki
tisztában van azzal, hogy szükségesek a változások a munkahely megóvása érdekében.
Célunk, hogy az intézmény szolgáltatásait igénybevevő fogyatékossággal élő személyek számára olyan
életvitel és életfeltételek megteremtése, hogy minél közelebb kerüljenek a normalizáció, integráció,
autonómia megvalósulásához. Arra törekszünk, hogy ellátottaink állapota minél tovább szinten tartható,
vagy javítható legyen. Folyamatosan humanizálódó feltételek között lehetőségük nyílik emberi és
állampolgári jogaik gyakorlására, képességeik kibontakoztatására, tartalmas közösségi tevékenységre,
a helyi és tágabb értelemben vett társadalom életében való részvételre, egyéni és csoportos formában
történő munkavégzésre, a rekreációra, a habilitációt és rehabilitációt segítő életforma gyakorlására.
A gondozási tevékenység során a szolgáltatást igénylő személy számára olyan fizikai, mentális
életvezetési segítséget nyújtunk, mellyel az ellátott szociális, testi és szellemi állapotában hiányzó
funkciók helyreállítására törekszünk. kiemelt feladat az önállóság minél hosszabb ideig való megtartása,
az életminőség szempontjából az emberi méltóság tiszteletben tartása.
Az ellátásban részesülő személy felügyeletét, étkeztetését, gondozását, készségfejlesztését,
tanácsadást, pedagógiai segítségnyújtást, gyógypedagógiai segítségnyújtást, szállítást, háztartási vagy
háztartást pótló segítségnyújtást egyénre szabottan, a komplex szükségletfelmérés alapján látjuk el.

27

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
”Kilátás – Kiváltás Abaújban” – Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Boldogkőváraljai
Otthona férőhelyeinek kiváltása
2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI
2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA
A projekt céljai
50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas
minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.
A nagy létszámú intézményi ellátási forma intézményi férőhely kiváltásának, és magas minőségű,
hozzáférhetőségi alapú ellátási formák kialakításának megvalósítása az intézményi ellátásról a
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése- intézményi férőhely kiváltása projektben
valósul meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott Abaúj-Zempléni Integrált
Szociális Intézmény Boldogkőváraljai Otthona 110 ápolást-gondozást igénybevevő ellátott intézményi
férőhelyének kiváltása.
A szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése, minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási
férőhelyek létrehozása.
A cél megvalósítása 4 db 12 és 1 db 8 férőhelyes házak építésével Boldogkőváralján és
Boldogkőújfalu településeken, illetve 3 db 10 és 2 db 12 férőhelyes házak építésével Abaújszántó
városában. Az új lakhatási szolgáltatás – házak - megfelelnek a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) és a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendeletben (továbbiakban: szakmai rendelet) foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi
feltételeinek.
A lakások korszerű 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobákkal, főzést lehetővé tevő
főzőhelyiséggel, önálló szellőzésű lakótérrel, fürdőhelyiséggel és WC-vel, közművesztettséggel,
melegvíz ellátással, egyedi fűtésmóddal rendelkeznek.
A lakóházak építészeti stílusa illeszkedik majd a településeket meghatározó építészeti stílushoz, ezzel
egy időben kielégíti a mai kor által igényelt komfortos lakatást. Lehetővé teszi az épített környezet és a
természet kapcsolatát is a kertkapcsolatos tervezésű nappali élettér kivitelezésében. A tágas kert adta
szabad tér lehetőséget nyújt a kertészkedésre, a társállatok befogadására, az állatokkal való
együttélésre, a róluk való folyamatos gondoskodásra. Mindez pozitív hatással van a
személyiségfejlődésre, a társas viselkedésre, az együttműködési képességeikre, a szabálytudatuk
fejlesztésére, az alkalmazkodási képességre elindítva ezzel a fogyatékossággal élő személyt a fejlődés
útján, mely az önállóság felé mutat. Ezzel megvalósul az a cél, a fogyatékos személyek másoktól való
függőségét csökkenteni tudjuk. Ezáltal az a cél is megvalósul, hogy társadalomban elfoglalt helye
emberhez méltó legyen.

Az alapszolgáltatás fejlesztése, az általános hozzáférhetőség javítása, a foglalkoztatás lehetőségének
kialakítása
A lakhatási szolgáltatás mellett igénybe vett szolgáltatások, támogató szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás fogyatékos személyek nappali ellátás biztosítása, és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást.
Ezen szolgáltatások biztosítják az intézményi férőhely kiváltásban érintett fogyatékos személyek
normalizált életminőségét. Szükségletfelmérésük eredménye alapján az erre reagáló adekvát megfelelő
mértékű, stabil, jó minőségű, elegendő kapacitású szociális alapszolgáltatásokat és foglalkoztatási
lehetőségeket kívánunk létre hozni.
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A fogyatékos személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük
támogatása.
Az egyéni fejlesztési terveket az egyéni szükségletek alapján készítjük el. Ez alapozza meg azt, hogy
kinek milyen szolgáltatást nyújtunk, ki nyújtja azt, s milyen intenzitással. A szükségletfelmérés és
igényfelmérés alapján dőlt el, hogy mely ellátottnak melyik típusú egyéb szociális
alapszolgáltatás biztosítására van a legjobban szüksége önálló életvitelük támogatásához.
Az új lakhatási formákat igénybe vevő ellátottaink számára továbbra is egyéni fejlesztési tervet
készítünk. Az esetfelelősök irányításával minden lakónk esetében felmérjük ismét a készségeiket,
képességeiket, illetve a komplex támogatási szükségletfelmérés tapasztalatai alapján minden személy
számára új egyéni fejlesztési tervet készítünk, figyelembe véve az integrált lakhatás, az önállóbb
életvitel kihívásait, s az igényelt szolgáltatások körét.
A lakásokba történő elhelyezés után a szükségletfelmérés alapján a tevékenységünk az önellátás,
és szocializáció területén fog bővülni, e területeken nyílik lehetőség a továbblépésre.
Az
szükségletfelmérés szerint lakóink a tevékenység, a munka, és a környezethez váló alkalmazkodás
területén igényelnek segítséget, ezért fejlesztésüket ez irányba kell elindítani.
A szükségletek teljes körű kielégítéséről az esetfelelősök közreműködésével gondoskodunk, akik
figyelemmel kísérik a fejlesztési terv tartalmának megvalósulását, s a szükségletnek megfelelő
támogatás biztosításáról gondoskodnak. Kapcsolatban állnak a Szolgáltató Központ egészségügyi
és kísérő-támogató egységének munkatársaival, s közösen biztosítják az igény szerinti támogatást.
Csökkenthető a társadalom részéről érkező, a fogyatékosság iránti negatív attitűd, a fogyatékos
személyek iránti előítélet. Csökkenthető az őket érő diszkrimináció, a diszkriminatív viselkedés.
Elérhetővé válik számukra az el- és befogadás, az inklúzió. Teret kaphat életükben a korlátok
lebontásával az önérvényesítés, az enpowerment. Mindezzel megvalósul társadalmi integrációjuk.
Részt tudnak vállalni a két település családias életében, a falvakra jellemző programokban,
tevékenységekben, eseményekben akár passzív szemlélőként, akár aktív feladatvállalással. Az
ünnepek aktív szereplői lehetnek tudásukat, értékeiket, tehetségüket be- és megmutatva. Mindez
befogadásukat tudja magasabb szintre emelni.
A lakóhelytől elválasztott, külön helyszínen létesített alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítja
az igénybe vevők számára az integrációt, a társadalmi élet színtereihez való kapcsolódást, a város
közösségeiben és programjaiban való részvételt, a világ vérkeringésébe való bekapcsolódást.
A közösségi programokhoz, eseményekhez való hozzáférést, de az egészségügyi szolgáltatások
igénybe vételét, a hivatalos ügyek intézését a támogató szolgáltatás igénybe vételével tudják a
fogyatékossággal élő személyek igénybe venni. A gépkocsival és a kísérővel történő szállítás nagyban
megkönnyíti az akadályokkal élő ember mobilitását, az érdekérvényesítését, az önálló ügyintézését.
ezen a téren is biztosított megsegítés nagyban hozzájárul a gondozottak önállóságához, ezzel a
társadalmi részvételhez.

A lakók felkészítése
A biztosított lakhatási szolgáltatást igénybevevők a lakások megismerését követően saját döntésük
alapján kerülnek az általuk kiválasztott helyre, szem előtt tartva az egymáshoz fűződő kapcsolatokat is.
Eddigi életükben is teret adtak az ápolók, gondozók és a vezetők az önálló döntésnek, biztosították
számukra a választás lehetőségét, az egyéni igények kinyilvánításának lehetőségét, ezért továbbra is
fontos szempont, hogy véleményüket, kívánságukat, igényeiket kikérve és figyelembe véve nyújtsák
nekik a modern lakhatási formát, lehetőséget és környezetet. Ezzel a lakhatási szolgáltatással
biztosítható számukra a normalizáció elvében megfogalmazott, a fogyatékos személyek humánus
elhelyezésére, ellátására rávilágító alapelv, valamint a mind önállóbb életvitel.
Minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása
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Intézményünkben a lakók részére történő naprakész információk átadása, jogaik megismertetése és
érdekérvényesítő készségük fejlesztése folyamatos. A gondozási egységek szakdolgozói, a
mentálhigiénés csoport munkatársai, a szociális ügyintézők nagy hangsúlyt fektetnek az életkornak,
egészségi és pszichés állapotnak megfelelő információ átadására.
Tervezzük, hogy a projekt előkészítő szakaszában tapasztalatszerzés céljából, már több éve jól
működő szolgáltatásokat különböző szakemberekből álló dolgozói csoporttal látogatunk meg, ahol
a szociális segítő munkatársak bemutatják mindennapi életüket, majd kötetlen beszélgetés
formájában elmondják eddigi nehézségeiket, sikereiket, melyet mi felhasználva sikeresebben
indulhatunk az intézményi férőhely kiváltás felé. Majdani munkánk során lehetőséget biztosítunk
minden munkatársunknak, hogy a folyamatosan felmerülő problémák és kétségek egy
esetmegbeszélés keretein belül megoldásra találjanak.
Az adott település lakosságát a minél kedvezőbb befogadás érdekében a projekt során különböző
módokon lehet elfogadóvá tenni. Nyílt napok szervezése az intézményben, fórumok lebonyolítása,
leendő szomszédok felkeresése a lakókkal közösen, rendezvényeink nyitottá tétele a településen
élők számára, a települési rendezvényeken való részvétel.
A közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre
A projektet a jelenlegi dolgozóinkkal kívánjuk megvalósítani. Minden ember más kompetenciákkal
rendelkezik, de igyekszünk az előnyös kompetenciákat kihasználni, illetve továbbfejleszteni, a hátrányt
jelentő tulajdonságokat lehetőség szerint gyengíteni (öntanulás, önodafigyelés eszközeivel).
A projekt megvalósítása során szükség van az intézmény szerkezeti átalakítására, a dolgozók
feladatainak átstrukturálására. Már maga az a tény, hogy új környezetben fognak dolgozni
munkatársaink, illetve az ellátottakkal más jellegű kapcsolatuk lesz, inspirálóan hat a kiégés ellen. Az
ezzel kapcsolatos formális tréningeket ennek ellenére elengedhetetlennek tartjuk
A kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal
rendelkező új lakhatási forma segítségével történő fejlesztés kihívás elé állítja a szakmát és a
szférában dolgozó szakembereket is. Fontos, hogy szakdolgozóink képességeik fejlesztése révén a
megváltozott környezetben is tudásuk javával szolgálják az ellátottak érdekeit. Ehhez képzések,
fejlesztő programok szervezése fontos feladat, hogy a megváltozott feltételrendszer kialakításához
munkatársaink sikeresen tudjanak alkalmazkodni.
Fejleszteni szükséges a dolgozók tudás és ismeretanyagát a fogyatékosságok köréből. Többek között
a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek támogatása, autizmussal élő személyek
támogatása, kapcsolat kialakítása fogyatékos személlyel, kommunikáció (alternatív kommunikációs
eszközök), viselkedés, abúzusok felismerése, kezelése, konfliktuskezelés, foglalkoztatás, támogatott
döntéshozatal, személyközpontú tervezés. Azok a fogyatékos személyek, akik pszichiátriai
betegséggel is küzdenek a pszichiátriai betegség tekintetében is felkészült szakember segítségét
igénylik.
Az intézmény életében nem ritka jelenség egy váratlan helyzet megjelenése, a változó
feltételrendszer. Ebben a munkakörnyezetben munkatársainktól alapvető elvárás a magas fokú
tolerancia, a másság elfogadása, rugalmasság a munkakört tekintően. A kiscsoportos életforma
esetében nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a dolgozóinknak a problémák azonnali felismerésére, a
rugalmas, gyakorlatias problémamegoldásra, praktikus gondolkodásra. A gyakorlatiasság, jó
szervezőkészség, alkalmazkodó képesség minden dolgozónál szükséges, hogy kialakuljon a
támogatott lakhatásban történő munkavégzés során. A tervezett fejlesztéseken a dolgozók
megismerhetik
erősségeiket
és
gyengeségeiket,
erősítheti
empátiás
készségüket,
felelősségtudatukat, döntésképességüket, kreativitásukat.
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Illeszkedés szakmapolitikai környezethez, jogszabályi keretekhez, a felhívásban meghatározott
célokhoz
A projekt tervezésekor, majd a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a létrejövő
fejlesztés szervesen illeszkedjen a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabály keretekbe, szak- és
fejlesztéspolitikai stratégiákba, szolgálja az azokban meghatározott célok elérését, alkalmazza a hazai
és nemzetközi sztenderdeket és jó gyakorlatokat. A célok illeszkedését egyrészt szakmai (tartalmimódszertani), másrészt fejlesztéspolitikai (financiális, beruházási) oldalról tudjuk vizsgálni. Előbbi
esetében a szakmapolitikai iránymutatásokhoz, stratégiákhoz, törvényi környezethez való illeszkedést
mutatjuk be, míg utóbbi esetében az európai fejlesztési célkitűzések, kohéziós politika, illetve ennek
hazai leképezése, a pályázati rendszerrel való koherenciát vizsgáljuk.
Ahogyan az európai uniós, úgy a hazai szociális szakpolitika is jelentős szemléletváltáson ment
keresztül az elmúlt évtizedekben. A korábbi, az érintett személyek hiányzó képességeire fókuszáló
hozzáállásával szemben, az új szakpolitika közösségi szemlélete az egyén aktív társadalmi részvételét,
közösségi szerepvállalását helyezi középpontba. Az új megközelítésben a legfőbb célkitűzés (aminek
kulcseleme a jelen pályázat tárgyát is képező intézményi kitagolás, közösségi szolgáltatásokra való
áttérés), hogy az érintettek ne csupán a szociális védőháló szolgáltatásaira támaszkodjanak, hanem a
társadalomba beilleszkedve, annak egyenjogú tagjaként aktív közösségi életet éljenek, illetve
visszatérjenek a munka világába.
Ez a szemlélet testesül meg A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ
egyezményben, amit az Országgyűlés a 2007. évi XCII. törvénnyel hirdetett ki, és amelynek 9. (A
fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes körű
részvételének lehetővé tétele, fizikai környezet, szolgáltatások, információ terén); 12. (a
fogyatékossággal élő emberberek törvény előtti egyenlősége, 19. (önálló életvitel és közösségbe való
befogadás, lakóhely megválasztás, hozzáférés biztosítása intézményi és egyéb közösségi támogató
szolgálathoz, közösségtől való elszigetelődés és kirekesztődés megelőzése, igényeikhez igazított
közösségi szolgáltatások) és 28. (megfelelő életszínvonal és szociális védelem, állami lakhatási
programokhoz való hozzáférés biztosítása, életkörülményeik javítása) cikkéhez kapcsolódnak pályázati
célkitűzéseink.
A megvalósuló fejlesztés teljesíti a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény alapvető célkitűzését, hiszen javulnak az érintett személyek jogainak
érvényesülése, a jogok érvényesítési eszközei bővülnek, önálló életvitelük és a társadalmi életben való
aktív részvételük biztosítottá válik. A 17§-a rendelkezik az 50 főnél nagyobb férőhelyű szociális
intézmények kiváltásáról is.
Utóbbi rendelkezést 2010-ben, az 1998. évi XXVI. évi törvényt módosító 2010. évi XXXIX. törvény
emelte törvényi szintre. Az ennek végrehajtásához szükséges stratégiát és feladatokat a 2011-2041
időszakra vonatkozó, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális
intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati
feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat határozta meg, amit a 1023/2017 (I.24) Korm.
határozattal, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális
intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciója
váltott. Az ezekben foglalt kötelezettségekhez illeszkedik a pályázat, hiszen az előírások szerint az 50
főnél nagyobb bentlakásos intézményi forma megszüntetését és a közösségi alapú ellátási formák, a
támogatott lakhatás bevezetését célozza. Utóbbi jogi kereteit a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi II. törvény (Szociális törvény), a szakmai, személyi és tárgyi feltételeket a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tartalmazza, a támogatott lakhatási forma kialakításánál ezek
iránymutatására támaszkodunk.
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A pályázat támaszkodik az 1257/2011 (VII.21) Korm. határozat 3. pontjának megfelelően elkészült, az
első 3 éves fejlesztési ciklus eredményeit és tapasztalatait összegző Fejlesztési alapvetések a
fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041)
végrehajtásához, 2015-2020 című dokumentum, továbbá több ponton kapcsolódik a 1653/2015.
(IX.14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi program végrehajtásának 2015-2018.
évekre vonatkozó Intézkedési Tervéhez: 5.4. (Szabályozási szinten kell lehetővé tenni a fogyatékos
személyek részére a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését, különös
tekintettel a nappali ellátást biztosító intézményekre); 7.3. (Létre kell hozni azt a szakmai műhelyt, amely
a szociális intézmény férőhely kiváltás koordinatív-módszertani támogatását biztosítja) 7.4. (Az előző
évek tapasztalataira alapozva felül kell vizsgálni a férőhelykiváltással és a támogatott lakhatással
kapcsolatos jogszabályi környezetet a fogyatékos gyermekekre is figyelemmel) pontjaihoz. A fejlesztés
tervezésekor és megvalósításakor kiemelt figyelmet fordítunk a 2015-2025. évekre vonatkozó
Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 15/2015. (IV.7.) OGY határozat 7.2 pontjának
(önrendelkezés, társadalmi integráció érvényesítése, kiváltással érintett személyek és intézmények
felkészítése, kapcsolódó jó gyakorlatok felhasználása, lakóhelyhez közeli szolgáltatások körének
bővítése).
A fent bemutatott, a projekt előkészítéséhez és majdani megvalósításához közvetlenül kapcsolódó
szabályozókon túl, számos egyéb hazai és nemzetközi jogszabály határozza meg működési
környezetet. Összefoglalóan alább felsoroljuk a legfontosabb vonatkozó dokumentumokat.
Nemzetközi jogszabályok, ajánlások
 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény /Alapelvek (3. cikk), a 19. cikk Önálló
életvitel és a közösségbe való befogadás
 Európai Unió Alapjogi Chartájának az Egyenlőségről szóló címéhez tartozó 21. és 26. cikk
 2010-2020-as Európai Fogyatékosságügyi Stratégia
 Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának 2006-ban elfogadott Akcióterve
 Az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai
útmutató
 ENSZ CRPD Bizottság állásfoglalásai
 A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.)
 a WHO jelentése pszichiátriai ellátásról elnevezésű dokumentumhoz
Hazai fogyatékosságügyi szabályozás
 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
 Fejlesztési koncepció-javaslat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásának
elősegítéséről a 2015-2020. időszak tervezéséhez
 A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozata a fogyatékos személyek számára
ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolástgondozást 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
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Speciális szolgáltatási jogi szabályozás
 Az intézményi ellátásról, a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés
folyamatának szabályozási háttere.
 Szociális szolgáltatások, és kapcsolódó szolgáltatási rendszer (egészségügy, köznevelés,
foglalkoztatás, közszolgáltatások)
Törvények











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

Kormányrendeletek, kormányhatározatok
 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról
 415/2015 (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról (továbbiakban: Tr.),
 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs
alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek
állapotának felülvizsgálatáról
 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról
 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális
foglalkoztatási támogatásról
 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos
nyilvántartásáról
 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
(Sznyr.)
 A
megváltozott
munkaképességű
munkavállalókat
foglalkoztató
munkáltatók
akkreditációjáról,
valamint
a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm.
rendelet
 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
 A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Miniszteri rendeletek
 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: Szakmai rendelet)
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9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről (továbbiakban: Ir.)

Ez szakmapolitikai stratégiák végrehajtásához forrást a különböző fejlesztéspolitikai eszközök
biztosítanak. A fejlesztés tárgya a legmagasabb uniós stratégiai szinthez kapcsolódik, hiszen a
társadalmi beilleszkedés az EU 10 éves foglalkoztatási és növekedési stratégiája, az Európa 2020 öt
kiemelt céljának egyike. A stratégia az évtized végére az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
feltételeit kívánja megteremteni 2020-ra, aminek érdekében a foglalkoztatás, oktatás, kutatás-fejlesztés,
energiaügy valamint a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén jelöl meg
beavatkozási területeket. Az érintett csoportok közösségi életbe integrálásával, a munkához
juttatásával, egyéni igényeikre reflektáló, hozzáférhető szolgáltatási struktúra kialakításával tehát kettős
cél is realizálódik, egyrészről a társadalmi kirekesztettségük csökken, továbbá a foglalkoztatási mutatók
is javulnak.
A célok eléréséhez a 2014-2020 programozási időszakban szükséges konkrét beruházási prioritásokat
és az intézkedésék – a hozzájuk társított forrásokkal – a Közös Stratégiai Keretben kerültek
összefoglalásra. Ennek 9. cikke határozza meg azt a 11 tematikus célkitűzést, aminek elérésével az
Európa 2020 stratégia eredményesen megvalósulhat. Hazánk az ehhez való hozzájárulás mikéntjét, a
fejlesztési prioritásokat - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval összhangban - a
Partnerségi Megállapodásban rögzíti. Ebben a 4. Társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások
kezelése nemzeti prioritáson belül, illeszkedve a 9. A társadalmi együttműködés erősítése és a
szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem tematikus célkitűzés keretében
nevesíti az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérést, amely program megvalósulásával
hozzájárul a célcsoport társadalmi integrációjához, megnyílik a lehetőség az egyéni szükségletekre
alapozott szolgáltatások, hozzáférhető ellátási formák kialakítására.
A pályázatban célzott fejlesztés a Partnerségi Megállapodásban elérendő eredményekhez az alábbiak
szerint tud közvetlenül illetve közvetve hozzájárulni:
 a szociális intézmények közösségi ellátásra való áttérése és a bentlakásos intézmények
kiváltása;
 jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés;
 a fogyatékossággal élő személyek és a megváltozott munkaképességű személyek
rehabilitációja, a helyzetük javítása a későbbi nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás érdekében;
 a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségének erősítése, lehetővé téve
foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdani munkaerőpiaci részvételüket (ez
kapcsolódási pontot jelent a 8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás támogatása tematikus célkitűzéssel).
A fenti eredmények elérését célzó konkrét fejlesztési programok az Emberi Erőforrás Operatív
Program (EFOP) tartalmazza. Ennek 2.2. A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és
szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése elnevezésű
intézkedése egyedi célként határozza meg az intézményi férőhelyek kiváltását. A projekt többek között
a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével előmozdítja a társadalmi együttműködést,
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra áll át, az aktív befogadást és
esélyegyelőséget támogatja, valamint a foglalkoztathatóság, továbbá a hátrányos helyzetű emberek
társadalmi integrációját erősíti.
Jelen pályázati felhívás a fentiek mentén jelölte ki a főbb célkitűzéseket, melynek a projekt maximálisan
eleget tesz, amennyiben a fejlesztés eredményeképp a jelenlegi intézményi ellátási forma teljes
egészében kiváltásra kerül, új támogatott lakhatási férőhelyek és új, a lakók igényeire reflektáló
közösségi alapú szolgáltatások jönnek létre, a közösségi alapú ellátás fejlesztésével a hozzáférhetőség
javul. Az új struktúra elősegíti a célcsoport életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló
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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
félinformáció birtokában idegenkedve, elutasítóan álljanak a fejlesztéshez, hiszen annak érzékeny volta
miatt a teljes társadalmi elfogadottság kulcskérdés.
Kapcsolódás más humán-fejlesztési programokhoz
Az intézményi férőhely kiváltás konkrét végrehajtási fejlesztési feladatait az 1257/2011. (VII.21.) Korm,
határozat és a 1023/2017 (I.24) Korm. határozat nevesíti. Ezek keretében egy hosszú távú
fejlesztéssorozat indult ek, melyek egymáshoz illeszkedve, egymást kiegészítve szolgálják a
meghatározott távlati célok elérését.
A TIOP-3.4.1.A-11/1 projekt Szociális Intézmények komponense keretében összesen 6 intézmény
(Berzence, Bélapátfalva, Kalocsa, Mérk, Szakoly és Szentes) férőhelyeinek kiváltását támogatták. 697
lakó számára összesen 67 ingatlant (6 lakócentrumot, 40 db 12 fő részére kialakított támogatott
lakhatást, valamint 12 lakást) építettek vagy újítottak fel. A konstrukció alapján létrehozásra került a
Intézményi Átalakítási Cselekvési Terv, jött létre, ami 3 éves ütemezésben az adott időszakban szerzett
tapasztalatok alapján felülvizsgálatra kerül.
A TÁMOP-5.4.1-12/1 kiemelt projekt eleme volt a TIOP-3.4.1 „Bentlakásos intézmények kiváltása”
konstrukció kedvezményezettjei számára egy országos, társadalmi befogadást erősítő médiakampány
lebonyolítása, mely elősegíti a szakemberek és a lakosság szemléletváltását a fogyatékos
személyekkel szemben. A TÁMOP-5.4.1. keretében megvalósuló kampány és az érzékenyítést célzó
honlap (http://tanuljunkmegegyuttelni.hu/) a TIOP 3.4.1. pályázatot követő év végén indult el.
A TÁMOP 5.4.4. „Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és
készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” című konstrukcióban a t
szolgáltatásokat nyújtó különböző (elsősorban szociális, egészségügyi és pedagógiai) munkakörben
dolgozó szakemberek részére a képzési tematika, a képzési anyagok kidolgozása, valamint a képzésük
történt meg több szociális területen, többek között a fogyatékosság szakterületén belül is.
A TÁMOP-5.4.5.-11/1 – a fizikai és 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 bocsájtásával (2013 nyarától)
támogatta az intézményekben élő érintetteket, családtagjaikat, az ott dolgozó szakembereket, valamint
az új, befogadó környezetet. Egy-egy intézményben 10-14 fős mentor team dolgozott 3 fős kulcsmentor
team vezetésével, koordinációjával.
Ugyancsak a TÁMOP-5.4.5.-11/1 konstrukció keretében 2013.09.01. és 2014.01.10 között működött a
nyertes pályázók számára a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) által biztosított,
és az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) által
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koordinált érdekvédelmi tanácsadás. Összesen 16 fő 18 órás képzése valósult meg, belőlük alakultak
azok a több esetben 4-5 fős munkacsoportok, amelyek egy-egy intézményben tevékenykedve
képviselték a lakók érdekeit, és információnyújtással, konstruktív javaslatokkal segítették a kiváltási
folyamatot. Munkájuk elsődleges célja az volt, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények folyamatosan
figyelembe vegyék az intézményben élő lakók érdekeit, és segítse a lakókat bevonódni a kiváltás
folyamatába (FESZT, 2014).
Pályázatunk épít az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 Szociális intézményi férőhely kiváltási
szakmai koordinációs műhely kialakítása című projektre. Az ennek keretében létrehozott Intézményi
Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely, valamint munkacsoportjai (kutatási,
szolgáltatásfejlesztési, foglalkoztatási, intézménytámogatási és hálózati) megfelelő stratégiaimódszertani hátteret biztosít a kiváltási folyamat során. A szakmai terv a kialakított Intézmény Férőhely
Kiváltási Terv módszertana alapján került összeállításra, míg a megvalósítás során a szakmai
koordinációs, módszertani fejlesztésébe vonható beruházásokhoz kapcsolódó „soft” tevékenységeke
tud hatékonyan bekapcsolódni. Így együttműködünk az érintettek bevonásában, felkészítésében, az
érzékenyítésben, rehabilitációs tanácsadásban, a szolgáltatási struktúra kialakításának kérdéskörében.
Kapcsolódás a Terület– és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fejlesztéspolitikai
céljaihoz






Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség
és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása
az
önkormányzati
épületek
energiahatékonyságának
javítása
a
hatékony
településüzemeltetés és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,
a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a népesség, különösen
a fiatalok megtartása érdekében,
leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek
javítására,
helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi
aktivitás ösztönzésére.

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.





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

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK
HATÁSTERÜLETE
110 középsúlyos és súlyos értelmileg akadályozott ápolást-gondozást igénylő ellátott, és
törvényes képviselőik, családtagjaik, mikro-makro környezet:
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Ellátottak köre
Súlyos és halmozottan súlyos fogyatékos személyek 3-tól 61 éves korú ellátottak csoportja, összesen
110 fő. A felnőtt korú teljesen korlátozó gondnokság alatt, a kiskorúak gyámság alatt állnak. 15 fő
esetében hozzátartozó látja el a törvényes képviseletet.
Korai fejlesztésben 3 fő vesz részt, melyet a Gönci kistérség pedagógiai szakszolgálata teljesít a
pedagógiai szakvéleményekben előírtak szerint hetente 2 alkalommal 4 órában. A nevelési tanácsadást
a tagintézményben, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozást az ápoló –
gondozó otthonban és otthoni ellátás keretein belül végezik. A szakértői bizottsági tevékenység
túlnyomórészt az intézményekben történik. Intézményünkbe egy megfelelő gyakorlati tudással bíró
konduktor-tanító látja el feladatait.
Fejlesztő nevelésben 26 fő részesül napi 4 órában melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Girincsi kihelyezett tagozata a boldogkőváraljai telephelyünkön végez.
A pedagógiai szakértői vélemények figyelembe vételével, 2 állandó pedagógussal, heti 20 órában és 1
utazó gyógypedagógussal heti 10 órában látja el a feladatott. A pedagógusok munkáját 1 fő
Gyógypedagógiai asszisztens és egy képesítés nélküli kisegítő személyzet segíti.
1 fő magántanulói státuszban van, középsúlyos értelmi fogyatékos, kerekesszékkel közlekedő ellátott
sajátos helyzete miatt iskolai ellátásban nem tud részt venni ezért szorul magántanulói státuszra.
egészségi állapota miatt naponta 5-ször katéterezni kell, mely egészségügyi végzettséggel rendelkező
szakember jelenlétét igényli.

81 fő szinten tartó foglalkozásban részesül napi rendszerességgel, többnyire csoportos foglalkozás
keretén belül.
Heti rendszerességgel van: Kutyás terápia, hitélet, snoeselen terápia, masszázs, gyógytorna,
hydroterápia, kondicionáló torna, bazális terápia, zene- és tánc terápia, Életviteli foglalkozások,
Önkiszolgálás- egészséges életmódra nevelés
Szabadidős programokkal tesszük színesebbé a mindennapokat:
 Piaclátogatás
 Kirándulás, Falusi séta
 Életvezetési ismeretek
 Házi ünnepségek, szülinapok
 Mozi- és Színházlátogatás
 Kézműves foglalkozások
 Szabadtéri kulturális programok
A 110 fő teljes ellátotti létszámból, 54 fő kerül az abaújszántói lakásokba, akik első sorban az
Abaújszántón létrehozott Szolgáltató Központot veszik igénybe. Mint az 54 fő 18. életévét betöltött
ellátott, az alábbi táblázat a korcsoport szerinti megoszlást mutatja.
Korosztály

20 – 25

26 - 30

31 - 40
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Fő

7

11

20

14

2

Az alábbi táblázat az 54 fő fogyatékosság szerinti megoszlását mutatja (2017. március 31.)
Értelmileg sérült

Halmozottan sérült

Mozgás

Látás

Hallás

Beszéd

20 fő

5 fő

4 fő

18 fő

7 fő

A teljes ellátotti létszámból a Boldogkőváralján és Boldogkőújfalun élő 56 fő ellátott a
Boldogkőváralján működtetett szolgáltatási központot veszi igénybe. Ebből az 56 főből 29 fő
kiskorú jelenleg, számukra a fent sorolt korai fejlesztést és fejlesztő nevelést biztosítva.
Az alábbi táblázat a korcsoport szerinti megoszlást mutatja a boldogkőváraljai és boldogkőújfalui
lakásokban. (2017. március 31.)
Korosztály

3-6

7 - 12

13 - 18

19 - 24

25 - 49

Fő

3

14

12

8

19

Az alábbi táblázat az 56 fő fogyatékosság szerinti megoszlását mutatja (2017. március 31.)
Értelmileg sérült

Halmozottan sérült
Mozgás

Látás

Hallás

Beszéd

31 fő

7 fő

3 fő

9 fő

6 fő

Ezeket a jól bevált módszereket melyek a kliensek által is ismertek a jövőben is szeretnénk alkalmazni.
Ezen ellátottak Önálló életvitelre nem képesek, önellátásra pedig egészségügyi és mentális állapotuktól
függően szorulnak segítő támogatásra, ápolásra-gondozásra, rehabilitációs foglalkoztatásra.
Többségük szinte teljes ellátást igényel.
A támogatott lakhatásból adódóan bensőségesebb családiasabb légkör alakulhat ki. Egymás tolerálása
is hatékonyabb lehet, mivel itt meglesz a saját magán szférájuk.
Módszer:
Az” élni tudás” megtanítása az értelmi fogyatékos személyek esetében alapos, mindenre kiterjedő
nevelési megközelítést kíván
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A mindennapi életben előforduló apró - cseprő dolgokban a velük lévő felnőtt személyzet megfelelő
magatartással, példamutatással szolgálhat.
A szociális nevelés - gyermekekre és felnőttekre nézve egyaránt - komplex szemlélet módot jelent. A
szociális készségek szisztematikus tanítása a szocializáció: a készségek speciálisan kialakított
környezetben való megszilárdítása és alkalmazása a normalizáció. Végül a kétféle megközelítés
együttes hatására kialakuló érettebb személyiség a perszonalizáció, mely nagyobb fokú függetlenséget
és nagyobb elfogadottságot eredményez a közösségben.
A rendszeres terápiás foglalkozások azoknál a klienseknél is eredményt hoztak, akik magukon
hordozzák a hospitalizáció bélyegét. Az ellátottak gyógypedagógiai fejlesztésével sikerült
eredményeket elérnünk a szociális képességeik kibontakoztatásában. Fontos az önbizalom önértékelés
önmagukba és másokba vetett hit megerősítése fejlesztő játékos módszerekkel.
Cél:
A meglévő képességeik fejlesztésével önállóságuk segítése a lakó és szabadidős környezetük az
otthonosság biztosítása. Életformájukat, életvitelüket, életminőségüket az egészségesek életéhez
viszonyítva kell folyamatosan fejleszteni.
Jövőkép:
Megteremteni a lehetőséget, hogy a a fogyatékos és halmozottan fogyatékos ellátottak az állapotuknak
megfelelő környezetben fejlődhessenek.
A normalizáció és az integráció elveinek betartásával az egyén autonómiáját elfogadó segítő humanizált
környezetett biztosítsunk.

Hozzátartozók, gondnokok (felkészítésük és bevonásuk)
Intézményünkben a lakóknak részben a hozzátartozója a gondnoka, részben hivatásos gondnoka
van. Az intézményi férőhely kiváltási program egyik fontos eleme a gondnokok felkészítése, részletes
tájékoztatása az új lakhatási formákról.
A gondnokok ismeretei hiányosak. Egy részük örül annak, hogy gyermeke, testvére vagy
gondnokoltja nem intézményben kell, hogy éljen, hanem támogatott lakhatásban, de a többség fél a
változástól. Nincs ismeretük arról, hogy ez a változás milyen mértékben fogja érinteni a
hozzátartozójukat. Rengeteg kérdés foglalkoztatja őket: ott is meg fogják kapni a szükséges
szolgáltatást, mi lesz, ha egyedül, felügyelet nélkül maradnak? Tudnak-e majd egyedül boldogulni?
Fontos feladat, hogy a laikus hozzátartozókat megfelelően tájékoztassuk. Ezért a projektben az alábbi
tevékenységeket tervezzük:
 fórumok szervezése, tapasztalt, illetékes előadók bevonásával,
 már működő támogatott lakhatás meglátogatása, megismerése,
 beszélgetés támogatott lakhatásban élő fogyatékos személlyel,
 bevonásuk az új lakóközösség kialakításába
 bevonásuk az új lakhatási forma kialakításába (berendezés, festés, stb.)
Fontos feladat, hogy a gondnokok minél szélesebb körűen tájékoztatva legyenek az új, átalakuló
ellátórendszerről
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Lakókat ellátó szakdolgozók és kisegítő munkakörben dolgozók
Jelenlegi dolgozói létszámunk 61 fő, ebből 13 fő technikai dolgozó, 38 fő a gondozói létszámunk, 7 fős
a mentálhigiénés, fejlesztő pedagógusi létszám, 2 fő a szociális ügyintéző, 1 fő sofőr van.
Dolgozóink zöme a környéken él, sokuk családfenntartó. Elhivatott, nagy szakértelemmel, empátiával
rendelkező emberek.
Minden ember más kompetenciákkal rendelkezik, de igyekszünk az előnyös kompetenciákat
kihasználni, illetve továbbfejleszteni, a hátrányt jelentő tulajdonságokat lehetőség szerint gyengíteni
(öntanulás, önodafigyelés eszközeivel).
A projekt megvalósítása során szükség van az intézmény szerkezeti átalakítására, a dolgozók
feladatainak átstrukturálására. Már maga az a tény, hogy új környezetben fognak dolgozni
munkatársaink, illetve az ellátottakkal más jellegű kapcsolatuk lesz, inspirálóan hat a kiégés ellen.
A kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal
rendelkező új lakhatási forma segítségével történő fejlesztés kihívás elé állítja a szakmát és a
szférában dolgozó szakembereket is. Fontos, hogy szakdolgozóink képességeik fejlesztése révén a
megváltozott környezetben is tudásuk javával szolgálják az ellátottak érdekeit. Ehhez képzések,
fejlesztő programok szervezése fontos feladat, hogy a megváltozott feltételrendszer kialakításához
munkatársaink sikeresen tudjanak alkalmazkodni.
A képzéssel elsősorban a társadalom tudatformálását szeretnénk biztosítani, de nem elhanyagolható
az a tény sem, hogy a szakemberek további szaktudásra tesznek szert, amit a mindennapokban
kamatoztatni tudnak.
Lakókörnyezet felkészítése
A fogyatékos személyek nem kötelesek engedélyt, vagy jóváhagyást kérni, nem kötelességük elnyerni
a helybeliek jóindulatát, amikor odaköltöznek valahová, ahol mások is élnek. Jelenlétük éppen olyan
természetes kell, hogy legyen, mint bárki másé, és ez ellen tiltakozni, akciókat szervezni csak a
jelenleg is hatályos jogszabályok megsértésével lehet. Az adott település lakosságát a minél
kedvezőbb befogadás érdekében a projekt során különböző módokon lehet elfogadóvá tenni:
 Nyílt napok szervezése az intézményben
 Fórumok lebonyolítása
 Leendő szomszédok felkeresése a lakókkal közösen
 Rendezvényeink nyitottá tétele a településen élők számára
 A települési rendezvényeken való részvétel
Az attitűd változásához sok idő és folyamatos munka szükséges. Ezért a helyi közösséget érdekeltté
kell tenni a változtatásra (pl. bemutatva, hogy mennyi munkahelyet teremt az átalakítás). A helyi
közösségben integráló programokat fogunk szervezni. A kisközösségben élők számára, máig
élő hiedelmek és ismerethiány miatt nem biztos, hogy kívánatos lesz a fogyatékossággal élőkkel
való közösségvállalás, a velük való mindennapi találkozás. Az előítéletek oldására az ismeretek
átadása fontos az itt élők számára. Ennek érdekében az itt dolgozók mesélnek környezetükben
munkánk szépségéről, az értelmi fogyatékos személyek emberi értékeiről. Ha a család beszélget az
ilyen dolgokról és pozitív a véleménye, az hat a gyermekre is. Ha már gyermekkorban találkozik
a mássággal, megtanulja, hogyan segítsen a rászoruló embernek. Dolgozóink sok olyan ismeretet
tudnak átadni környezetükben, amelyek megváltoztatják a fogyatékos emberekkel szembeni
nézeteket, véleményeket, főleg egy olyan kistelepülésen, mint a mi városunk.
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A telkek kiválasztásához több helyszínt is megnéztünk. A leendő szomszédokkal, a település
lakosságával a vásárlás előtt elbeszélgetünk, majd a felújítást követően, a beköltözés előtt az új
lakókat is elvisszük bemutatni a szomszédokhoz. Nagy lehetőség ez, megnyílhat számukra
egy új világ kapuja, melyben majdnem olyan életet élhetnek, mint azok az emberek, akik birtokában
vannak valamennyi testi-szellemi képességüknek.
Intézményünk 61 dolgozója a helyi településen, illetve a kistérség településein él. Évtizedek óta
dolgoznak fogyatékossággal élők között. A dolgozók és családtagjaik megismerték és elfogadják az
itt élő lakókat. Így a tágabb környezetük is ismeri és akceptálja ezeket az embereket.
A helyi támogatói háló elsősorban a dolgozókat, a családtagjaikat, és a barátaikat, másodsorban a
lakók hozzátartozóit, családtagjait jelenti. A támogatói háló széles körben történő kiterjesztéséhez még
elég sok idő és megértés szükségeltetik, azonban a folyamatos integráló programokkal belátható időn
belül az álomból valóság válhat.
A távolabbi támogatói hálóba a hasonló tevékenységet folytató intézmények sorolhatók. Az
előkészítési munkálatok során felvettük a kapcsolatot más intézményekkel, akiknek van már
tapasztalata a kivitelezésben.
2.3. AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA BEMUTATÁSA
Az ellátottak részére Boldogkőváralján 4x12 férőhelyes Boldogkőújfalu településen 1x8 férőhelyes,
illetve Abaújszántó városában 3x10 és 2x12 férőhelyes közösségi alapú új támogatott lakhatás
kialakítása az Szt. és a szakmai rendeletben foglaltak alapján, két szolgáltatási központtal.
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Szervezeti felépítés
SZOLGÁLTATÓKÖZPONT
Boldogkőváralja

Foglalkoztatás

Szervezeti egység vezető

Szakellátás

Alapellátás

Étkeztetés

Támogatott lakhatás

Esetfelelős

Támogató
szolgálat

Házi segítségnyújtás

Szociális segítő

Vezető gondozó

Szociális gondozó

Szociális
gondozó

Kísérő támogatást
biztosító munkatárs

Nappali ellátás

Terápiás
munkatárs

Szociális
gondozó
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A szervezeti és szakmai integráció különböző szakosított, illetve alapellátási formák körébe tartozó,
szociális szolgáltatást nyújtó egységek egy szervezeti keretben történő, intézményi és telephelyi szinten
megvalósuló szakmai és ellátási feladatok összehangolt működtetésével valósul meg.
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti
egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályokban, az alapító okiratban
meghatározottakkal, illetve a fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és
dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.
Az szolgáltató központot a szervezeti egység vezetővezető vezeti, irányítja az alap- valamint
szakellátási feladatokat.
Az egyes ellátási területeken a munkakörök az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. sz bekezdése szerinti
létszám szerint kerülnek meghatározásra.
A szolgáltató központok Boldogőváralján és Abaújszántón kapnak helyet. A boldogkőváraljai
központból történik a létesítmény irányítása, a feladatok és a munkatársak koordinálása a szervezeti
egység vezető és a vezetők által.
A szociális szakellátásba tartozó támogatott lakhatás biztosítja a lakók számára a lakhatást, a
személyes életteret.
Az esetfelelős figyelemmel kíséri a lakók aktuális szükségleteit, szervezi a lakókkal kapcsolatos
munkafolyamatokat, a programjaikat, az ügyintézést, a gyógyszerek kiadagolását, az egészségügyi
szolgáltatóhoz való eljutást.
Ezen a szintéren a házi segítségnyújtás biztosító gondozónők biztosítják a lakók megsegítését ahhoz,
hogy a mindennapi feladatokat el tudják végezni. A házi és ház körüli munkákban, a személyi higiéné
elvégzésében, a reggel, esti, valamint a hét végi étkezések kivitelezésében, a bevásárlásban segítséget
nyújtanak egyéni szükségleteik figyelembe vételével.
A vezető gondozó koordinálja a szociális gondozók munkáját.
A szociális alapellátás körébe tartozó étkeztetést a szociális segítő és szociális gondozó támogatásával
veszik igénybe az ellátottak.
A nappali ellátásban a terápiás munkatársak a gondozottak foglalkoztatásáról, fejlesztéséről
gondoskodnak. A terápiás kezeléseket végzik. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséről
gondoskodnak.
A szociális gondozó gondoskodik a lakó higiénés támogatásáról a nappali ellátás ideje alatt.
A támogató szolgálat végzi az ellátottak egészségügyi szolgáltatókhoz, a városi programokra stb. való
szállítását a személyi segítő közreműködésével.
Szolgáltatásnyújtás környezete
Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevő lakóhelyén
lévő, illetve lakóhelyéhez legközelebb eső intézménynek, szolgáltatónak kell biztosítania.
Boldogkőváralja község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól 52 kilométerre, északkeletre, a
Zempléni-hegység nyugati részén, a Hernád völgyének peremén.
Környező települések Boldogkőújfalu (2 km), Arka (3 km), Hernádcéce (5 km), Abaújkér (7 km), Vizsoly
(8 km), a legközelebbi városok Abaújszántó (9 km) és Encs (14 km).
Az utóbbi években a korösszetételt tekintve a település megőrizte egészséges szerkezetét. A 18 év
alatti korosztályhoz a helyi népesség közel 20 százaléka, az aktív korosztályhoz 60 százaléka, a
nyugdíjasok köréhez 20 százaléka tartozik.
A természetes szaporodás és a halálozások száma 2011-ig közel egyforma. 2011-ben azonban a
természetes szaporodás jelentős csökkenést mutat a halálozásokhoz képest.
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Lakosságszám 2015-ben 1119 fő
Boldogkőváralja településen az alábbi szociális alapszolgáltatások működnek. Az önkormányzat
biztosítja a kötelezően előírt gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot. Az étkeztetést és házi
segítségnyújtást civil és egyházi működtetők által biztosítják. A kiváltással járó többletfeladatot az
elérhető alapszolgáltatás biztosítani nem tudná, így a szolgáltatásbővítés elengedhetetlen.
Az ingatlanok gépjárművel könnyen megközelíthetőek, nem okoz gondot az elérésük.
A buszmegálló közel található az ingatlanokhoz – az utca végén található – viszont a járatok többsége
nem érinti azt. A települést 5 autóbuszjárat érinti.

Boldogkőújfalu település a Zempléni-hegység nyugati végén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
északkeleti részén helyezkedik el, a Szerencs-patak széles völgyében, a Nagykorsós hegy lábánál.
Encstől 9 km-re, keletre van. Domb és hegyvidék határán kialakult halmaz jellegű település, a boldogkői
vár szomszédságában.
Vasútállomása nincs, a Szerencs-Hidasnémeti vasúti vonalon a boldogkőváraljai megállóhely a
legközelebbi vasúti elérhetőség. Közúton Miskolc, Encs irányából, Szerencs, Tállya felől Abaújszántón
keresztül, Kassa-Gönc irányából Boldogkőváralján keresztül érhető el. Busz A község buszközlekedése
jól szervezett. Külön iskolabuszok is vannak. A szomszédos településekre, és a megyeszékhelyre
(Miskolc) közvetlen autóbuszjárat van. A közeli boldogkőváraljai vasútállomás is elérhető autóbusszal.
Boldogkő vára létezése óta a település sorsa a várhoz kötődik. Boldogkőújfalu Boldogkővárának
vártartozéka volt. Sorsa szinte azonos volt Boldogkőváraljáéval, hosszú évszázadokon át.
A település a XIX. században élte fénykorát. 1850-ben 1050 fő lakott itt. Ekkor érte el a település a
lakossági létszám csúcsát. Száz évvel később már kevesebb, mint a felére csökkent a lakosság.
Évtizedeken át mérsékelt ütemben fogyott a község népessége. Ennek oka, hogy a vár elvesztette
jelentőségét, hogy ipar nem alakult ki, hogy a nagy vész, a pestis és a kolerajárvány nem kerülte el a
községet. A két világháború, a forradalmak és a nagy gazdasági világválság hatására is csökkent a
község lélekszáma.
A település lakosságának 64%-át magyar, a 36%-át roma származású emberek alkotják.
Lakosságszám 2015-ben 576 fő.
Családsegítést, és a házi segítségnyújtás feladatát integrálták, Boldogkőváraljáról látják el.
Abaújszántó város az Észak-Magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Gönci
járásban. A Tokaji borvidék egyik települése. Miskolctól közúton kb. 40 kilométerre fekszik.
Földrajzilag az Északi-középhegységben, a Zempléni-hegység nyugati lábánál, a Cserehát és a
Zempléni-hegység között, a Hernád völgyében, a Szerencsi-patak mellett fekszik.
Szomszédos települések: Abaújkér, Abaújalpár, Tállya, Golop, Felsődobsza, Pere.
Közúton a Szerencset (Magyarország) Gönccel összekötő, a Hernád bal partján vezető mellékúton
érhető el. Szintén megközelíthető még Encs (3-as főút) és a Zempléni-hegység keleti oldalán
fekvő Erdőbénye felől is.
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A település képviselő-testülete (a polgármesterrel együtt) 7 főből áll. A településen 3 fővel Roma
Nemzetiségi Önkormányzat is működik.
Abaújszántó az ősidők óta lakott, de helyén már a történelem előtti korban is laktak, mint az a "FelsőGyőr", "Középső-Győr" és "Középső-Gyertyámos" szőlőhegyeken talált őskori bronzeszközök
tanúsítják. A magyarok pedig a honfoglalás óta lakják.
Híres bortermelő hely, melynek első írásos említése 1275-ből származik, Zamthou néven, szőlőjét már
ekkor is említették, valószínű azonban, hogy a nagyobb szőlőtelepítést itt a Károly Róbert alatt
bevándorolt olaszok végezték.
Több mint 600 éven át város, illetve mezőváros volt, majd a helyi közigazgatás 1871-es rendezésekor,
a mezővárosi rang országos megszüntetésekor nagyközséggé alakult, de a mezővárosi címet még egy
ideig használta.
A 15.
században a Szapolyai-család kapta
zálogba.
Ebben
az
időben
lett mezőváros, Gönc és Kassa után a vármegye 3. legnépesebb települése. Századokon át a Hernádmenti kereskedelmi út egyik fontos állomása volt.
1590-től a Rákóczi-uradalomhoz tartozott.
1711 után Trautson herceg, majd 1780-tól a Bretzenheim család tulajdona lett.
A 19. század végén Kassa után a megye legnépesebb települése. 1904. januárjában bevezetik a város
utcáin a közvilágítást
1921-ig a Gönci járás, azután 1962-ig az Abaújszántói járás székhelye, de a trianoni
békeszerződés utáni évtizedekben a térségbeli vezető szerepet fokozatosan a közeli Encs vette át tőle.
2004 júniusában kapott újra városi rangot.
A 2011-es adatok alapján a településen a lakosságot 94,7% magyar, 6,3% cigány, 0,9% ukrán, 0,5%
német, 0,1% román, 0,1% egyéb nem hazai nemzetiségű emberek alkotják.
Lakosságszám 2016 december 31-én 3021 fő
Lakhatási szolgáltatás helye, lakókörnyezete, tárgyi-technikai feltételek
A házak új építésűek. Valamennyi jól megközelíthető, tömegközlekedéssel elérhető. A vidék jellegéből
adódóan minden házhoz – változó nagyságú - udvar, kert tartozik.
A kertek konyhakertként funkcionálhatnak, s állattartásra is van lehetőség, amennyiben az ott élő
közösség a házirendben foglaltak szerint vállalja azok megfelelő gondozását.
Az udvarok a szabadidő kényelmes eltöltését szolgálják, pihenők kialakítottak, kerti bútorok
rendelkezésre állnak.
A házakban biztosított szolgáltatások:
 fűtés,
 hideg- és meleg víz szolgáltatás,
 világítás, elektromos áram használata,
 kiépített televízió antenna csatlakozás,
 házon belüli telefon – internet használati lehetőség.
A házak funkcionális felépítése hasonló, annak ellenére, hogy fele- fele arányban egyszintesek, illetve
emeletesek.
Minden házban megtalálhatóak:
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tágas nappali helység
konyha, kamra és étkező
akadálymentes vizesblokk

A lakások ezen egysége alkalmas a közösségi együttlétre.
Felszereltségük, berendezésük
 nappaliban: szekrény, ülőgarnitúra, számítógép internet szolgáltatással, tévé,
 konyhában: konyhabútor, villanytűzhely, hűtő, mosogatógép, mikrohullámú sütő, konyhai
robotgép, kenyérpirító, kávéfőző, főzéshez, tálaláshoz, étkezéshez szükséges alapvető konyhai
eszközök
 kamrában: polcok
 étkezőben: étkezőasztal székekkel.
 2 ágyas szobák
 mozgáskorlátozott fürdőszoba, WC
 mosókonyha tárolásra alkalmas helyiségek
 lakószobákban: ruhásszekrény polcos résszel, ágy, asztal, fotel, szőnyeg, függöny
 fürdőszobában: akadálymentes zuhanyzó illetve fürdőkád szükség szerint kapaszkodók,
fürdetőszék, egyéb speciális eszközök, fali tükör, polc
 mosókonyha: mosó-szárítógép, ruhaszárító
Az életvitelhez minden házban alapellátmányt biztosítunk (külön szabályozás szerint) tisztítószerek,
tisztálkodási szerek, élelmiszerek csoportjában.
Az alapfelszereltségen és az alapellátmányon túl minden ellátást igénybevevő a házirendben
meghatározottak szerint saját bútorát, felszerelését, tisztító és tisztálkodási szerét használhatja.
A házak koedukáltak, a közösségek összeállítása, kialakítása az érintettek bevonásával történt, baráti, párkapcsolatok és egyéni kérések figyelembevételével.
Az intézményi férőhely kiváltás helyszínéül szolgáló ingatlanokat a Stratégiában és a pályázatban
bemutatott elvek figyelembe vételével választottuk ki Abaújszántón, Boldogkőváralján, és
Boldogkőújfaluban:
A fogyatékos személyek új otthonai a településekbe integráltan, belterületen kerülnek kialakításra,
 a település központja minden esetben 1 km-en belül található,
 a településen belül széles földrajzi területen alakítjuk ki az új lakásokat,
 az ingatlanok egymástól távolabb, nem egymás szomszédságában kerülnek kialakításra
 a lakhatási szolgáltatás tervezett férőhelyszáma az utca lakosságszámának maximum 10 %-a
lesz
1. Kialakításra kerül 6 db 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó -,
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi
helyiség, mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség
2. Kialakításra kerül 1 db 8 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó -,
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 4 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi
helyiség, mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség.
3. Kialakításra kerül 3 db 10 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó -,
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 5 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi
helyiség, mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség.
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A lakások Boldogkőváralján 524. 526. 529. 531 helyrajzi számú telkeken kerülnek kialakításra, míg az
alapszolgáltató és foglalkoztató az Boldogkőváralja 530 helyrajzi számon kerül kialakításra. A
Boldogkőváralja 525 hrsz-ú telek a központi, házi szennyvíztisztító lehetséges helyére van fenntartva.
Boldogkőújfaluban a 194-es helyrajzi számon kerül kialakításra a 8 férőhelyes lakás.
A lakások Abaújszántó 1527, 1529, 1533, 1544, 1548 helyrajzi számú telkeken kerülnek kialakításra,
míg az alapszolgáltató és foglalkoztató az Abaújszántó 1528 helyrajzi számon kerül kialakításra.
A helyszínek megfelelnek az 1/2000 (I.27) SZCSM rendelet 110/F.§-ában foglaltaknak.
A házakba költöző ellátottak a komplex támogatási szükségletfelmérésre támaszkodva az elkészített
egyéni szolgáltatási terv alapján veszik igénybe a fenntartó által biztosított támogatott lakhatást,
közösségi szolgáltatást, ápolást, házi segítésnyújtást, támogató szolgáltatást, foglalkoztatást illetve
nappali ellátást, valamint az étkeztetést
Ellátottak elhelyezése
Az ellátottak elhelyezése 8 – 12 fős kényelmes, biztonságos lakásokban történik, melyekhez kis napozó
terasz, gyümölcsös, zöldséges kert társul. Az udvarokon, ill. a központi épülethez kapcsolódóan ellátotti
összetétel szerint természetszerűleg jellemzően Boldogkőváralján, kerti játékok, homokozó
szenzoros érzékeket fejlesztő ösvény kapcsolódik.
Igény esetén lehetőség nyílik kutya, macska tartására, vagy akvárium, kalicka berendezésére. A
szobákban lévő polcokra saját könyvek audiovizuális segédeszközök, műszaki cikkek, fényképek
kerülhetnek. Szeretnénk, hogy minden lakószoba tükrözze az ott élő ellátott személyiségét, ízlését.
A társalgó szobában közös beszélgetésekre, játékra, nyílik lehetőség, de szeretnénk, hogy a
megszokott, gyakorolt hobbyk: zenélés, tánc, zenehallgatás, tv nézés, számítógépezés, fényképezés,
kézimunkázás sem maradna annyiban.
A nevelésbe vett gyermekek számára a gyámhivatal szabályozza a kapcsolattartást, amivel –
reményeink szerint – egyre többen fognak élni.
A súlyos állapotú ellátottaink mellet – krízis esetén – jó lenne, ha ott lehetne édesanyja, testvére is.
Sajnos gondolnunk kell az előírásoknak megfelelő halott ellátásra, elkülönítésre is. Akiknek szükségük
van arra, hogy megnyugodjanak, lehiggadjanak, kordában tudják tartani indulataikat, feltétlenül fontos
lenne egy önálló szobára, helységre.
A komplex szükségletfelmérés eredményeként van sok ellátottunk, akik szívesen tevékenykednek a
szabadban: kertészkednek, sepregetnek, gyümölcsöt, zöldséget szednek, állatokat etetnek. Szeretnénk
őket tovább képezni, s munkájukat fizetéssel honorálni. Vidéken természetes, hogy az összegyűjtött
gyümölcsöt, zöldséget összegyűjtik, elteszik télire, ezt már most is természetes időtöltés a lakóknak, de
szeretnék a lakásokban is helyet biztosítani a fagyasztott, szárított, aszalt élelmiszereknek, befőtteknek,
szörpöknek.
Kiemelten fontos terület a mindennapjainkban a hittel, hitélettel, vallással kapcsolatos teendők
elvégzése. A településen működő egyházakkal kapcsolatainkat szorosabbra kívánjuk fűzni,
vendégségbe, lakásszentelőre meghívni a lelkészeket, egyházi képviselőket. Az egyházon keresztül
szeretnénk kapcsolatainkat fejleszteni: önkénteseket, barátokat, akár keresztszülőket is találni, azok
számára, akik még nincsenek megkeresztelkedve.
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Törekszünk az egészséges életmód kialakítására, megtartására, ezért lakóink rendszeresen
fogyasztanak lúgos vizet, bioélelmiszereket, ezek számára is fontos a megfelelő elhelyezés.
Az ágyban fekvő ellátottaknál használunk párologtatókat, masszírozó készülékeket, melyeknek szintén
nagy a helyigénye. Sajnos kerekesszékkel, mozgást segítő eszközökkel többen is bírnak, melyeknek
nagy tér, hely kell, hogy ne verődjön le a fal, ne menjen tönkre a berendezés.
Kiszervezésnél figyelembe vesszük az egyéni igényeket: barátok, testvérek egy helyre kerüljenek.
Az ide költözők igényei, az erre reagáló szolgáltatások
A projekt megvalósítása lehetőséget ad arra, hogy az intézmény szolgáltatásait igénybevevő
fogyatékossággal élő emberek számára olyan életvitel és életfeltételek váljanak elérhetővé, amelyek
legjobban megközelítik a társadalom megszokott gyakorlatát, minél közelebb kerülve a normalizáció,
integráció, autonómia megvalósulásához. Arra törekszünk, hogy ellátottaink állapota minél tovább
szinten tartható, vagy javítható legyen. Folyamatosan humanizálódó feltételek között lehetőségük nyílik
emberi és állampolgári jogaik gyakorlására, képességeik kibontakoztatására, tartalmas közösségi
tevékenységre, a helyi és tágabb értelemben vett társadalom életében való részvételre, egyéni és
csoportos formában történő munkavégzésre, a rekreációra, a habilitációt és rehabilitációt segítő
életforma gyakorlására.
A pályázat megírását a komplex szükségletfelmérő eredménye alapozta meg.

Közösségi
részvétel

Kapcsolatok

Életvezetés:
hivatalos ügyek,
pénzkezelés

Életvezetés:
háztartás,
bevásárlás

Mobilitás

Személyi
függetlenség

Támogatás
típusa

Személyi
higiéné

Életterületek

Önálló

0

0

1

0

0

0

0

Figyelemmel
kísérés,
szóbeli
támogatás,

30

26

26

15

10

15

29

Intenzív
motiválás,
részleges
támogatás

36

38

35

48

40

38

36

Teljes
támogatás

44

46

48

47

60

57

45

E felmérő összesített eredménye mutatja a szükségletekre reagáló szolgáltatásokat
.
Szolgáltatások / fő
Tanácsadás

81 fő

Esetkezelés
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Gyógypedagógiai
segítségnyújtás

110 fő

Pedagógiai segítségnyújtás

110 fő

Gondozás

110 fő

110 fő

Felügyelet

110 fő

Szállítás

110 fő

Étkeztetés
Háztartási
vagy
segítségnyújtás
Készségfejlesztés

háztartást

pótló

110 fő
110 fő

Az új struktúra szemléletváltást is jelent, hiszen a megszokott intézményi hierarchia helyett áttérünk a
közösségi szolgáltatásokra. Feladatunk, hogy erőforrásainkat maximálisan felhasználjuk a céljaink
elérése érdekében. Fel kell számolni a közösségen belüli minőségi, családias alapú ellátás és
szolgáltatások biztosításának akadályait, valamint az általános szolgáltatásokhoz (fodrász, orvosi
ellátás, bolt, posta, okmányiroda, stb.) való hozzáférés, vagy a társadalmi részvétel és az igénybe vevők
bevonásának nehézségeit.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye szociálisan az ország egyik legelmaradottabb régiója. Sok a hátrányos
helyzetű, munkanélküli, aluliskolázott. Országos viszonylatban itt a legmagasabb a roma kisebbség
létszáma. A jelenlegi intézményünk egy műemlék kastélyépület, mely nem biztosítja a mai kor
kívánalmainak megfelelő szakellátást. (Egy főre jutó előírt négyzetméter hiánya, magas belmagasság,
nagy létszámú szobák, vegyes korcsoport, épületen belüli egymáshoz kapcsolódás nem ideális,
egészségtelen salétromos falak).
A szolgáltatástervezésben a prioritást élvező összetevők:
 a közösségi életvitelhez való jog
 az általános szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez való hozzáférés
 jog – és cselekvőképesség, ill. gyámság és gondnokság
 közösségi szolgáltatások biztosítása
Az elérendő közösségen belüli szolgáltatások jelentősége, hogy az igénybe vevők számára lehetővé
teszik az érintettek döntéshozatalát, a saját életük hatékonyabb irányítását.
Elveink:
 egyéni igényeket veszünk figyelembe
 professzionális szolgáltatás nyújtás
 a XXI. sz. elvárásainak megfelelő
 egyénre szabott
 biztonságos
 kiszámítható
 prevenciót célzó stratégiai intézkedések
 megelőző, előkészítő lépések
 ellátottak felkészítése, információk, kondicionálás, próba, tapasztalás
 dolgozók szemléletváltása folyamatos zajlik: tavaly volt egy átfogó képzésünk a munkatársak
szakmai értékeinek és etikájának fejlesztésére. Képzések, átképzések megbeszélések, tapasztalat
szerző látogatások, egyéni beszélgetések, elvárások, jövőkép
 környezet ráhangolása, jelenleg is részt veszünk egészség fejlesztő, asztalosipari képzésben,
település lakói jobban ismerjék meg, hogy kik lesznek az új szomszédok, érzékenyítő tréning, nyílt
napok, közös rendezvények.
 a változásokkal szembeni ellenállás kezelése
Fontosnak tartjuk az igénybe vevők, a családjuk, törvényes képviselőik és ellátóik érdemi részvételét a
tervezési, lebonyolítási időszakban.
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Lépéseink:
 A szolgáltatásokat igénybe vevők bevonása a jövőjükkel kapcsolatos döntésekbe
 Egyéni szükségletfelmérés elvégzése
 Egyéni ellátási és támogatási tervek kidolgozása
 A tervezési folyamat során felmerülő nehézségekre stratégia kidolgozása.
Létfontosságúnak tartjuk, hogy az intézményi gyakorlat ne ismétlődjön meg a közösségi
szolgáltatásokra áttérés során. Fontosnak tartjuk a szolgáltatások minőségének emelését, folyamatos
monitorozását, ellenőrzését, eredményeink objektív mérését.
Személyi feltételek
110 fő 10 db (8-12 fős ház)
Támogatott lakhatás
esetfelelős intézményvezetői feladatokkal
esetfelelős
kísérő támogatást biztosító munkatárs

1 fő
9 fő
40 fő
Összesen:

50 fő

Esetfelelős
Az esetfelelőst úgy határoztuk meg, hogy valamennyi lakáshoz, így 8-12 főhöz tartozik egy-egy
estfelelős. Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért
és tevékenységekért felelős. Egy esetfelelőshöz egyszerre tizenkét ellátott tartozhat.

Azt esetfelelős feladatai a támogatott helyzete és igényei szerint szerteágazóak, ám az alábbi
feladatok mindenkor a feladatkörébe tartoznak:
 szolgáltatási terv elkészítése,
 az egyéni döntéshozatal támogatása,
 a rendszeres ülésekben folytatott egyéni esetkezelés, és a
 segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására
Fentieken túl típusosan az esetvitel körébe tartozik az ellátottal kapcsolatos szervezés és koordináció,
a szociális ügyintézésben való segítségnyújtás, az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek
szervezése. Az állapotváltozás követése, a kapcsolatépítés, kapcsolattartás más szolgáltatást nyújtó
szervezetekkel (az igénybevevő hatékonyabb ellátása érdekében) ugyancsak az esetfelelős feladata,
ahogy a kliens szempontjainak az intézményvezető, illetve a fenntartó felé való képviselete is. Szükség
szerint – az ellátott ismeretében, az esetvitel szempontjaira támaszkodva – jelzéseket tesz a
szolgáltatások hatékonyabbá tételére, intézményközi együttműködések megalapozására.
Természetesen: az esetfelelős – stábon belül – egyes konkrét részfeladatokat delegálhat, ám az ellátott
előtörténetének, életútjának, helyzetének, személyes kapcsolatrendszerének és konkrétan:
személyének és személyiségének a strukturált ismerete és a gondozási folyamat koordinálása
kompetenciájában marad.
Az esetfelelős munkatársak munkaköri leírása oly módon meghatározott, hogy szükség szerint egymást
helyettesítik.
Az új építésű lakóházak lakóit 10 fő esetfelelőse segíti a mindennapokban: önálló döntéshozatal, önálló
életvitelre törekvés terén. Tekintettel arra, hogy a boldogőváraljai lakásokban élők közül 29 fő kiskorú,
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ill. 19 fő nevelésbe vett gyermek, így itt a gyámhivatalokkal kapcsolatos ügyintézés, esetkezelés is az ő
feladatuk lesz.

Kísérő támogatást biztosító munkatárs
Az önellátást, valamint közösségi szolgáltatások igénybevételét kísérő támogatás - az esetvitelhez
hasonlóan – alapszolgáltatásnak tekinthető, valamennyi ellátást igénybevevőt érint.
A kísérő támogató munkatársakat úgy határoztuk meg, hogy egy-egy lakáshoz 4 fő kísérő támogató
munkatárs tartozik. Munkájukat az estfelelősök koordinálják, illetve fogják össze.
Az összességében a 110 fő támogatott lakhatásban részesülő, főként a kiváltási folyamat első
időszakában igényli a folyamatos 24 órás figyelemmel kísérést, támogatást, mely igény a komplex
támogatási szükségletfelmérések eredményében is megmutatkozik.
A kísérő támogatás magába foglalja az ellátott életkörülményeire figyelemmel lévő kísérést, támogatást
az önellátás, valamint közösségi szolgáltatások igénybevétele területén.
Ahogy az esetvitelnél, ezen a területen is szerteágazó lehet a konkrét szolgáltatás tartalma.
A kísérő támogatást biztosító munkatárs kompetenciája kiterjed az egyéni szolgáltatási tervben foglaltak
alapján:
 az igénybevevő támogatására és napi életvitelének segítésére,
 illetve állapot-változásának felismerésére.
Elsősorban az különbözteti meg az esetfelelős kollégától, hogy az esetfelelős az életmód tervezéséért
/ kialakításáért, a gondozás irányainak és feladatainak a kijelöléséért felel, a kísérő támogatás pedig
ennek a napi feladatait végzi el.
A fentiek szerint a kísérő támogatást végző munkatárs feladatihoz tartozik:
 az egyéni szolgáltatási terv alapján az igénybevevő eredményes támogatása,
 napi életvitel segítése (pl. reggelizés, vacsorázás, vásárlás, tényleges, fizikai kísérés különböző
programok, ügyintézések stb. során),
 állapotváltozás felismerése, nyomon követése, jelzése,
 konfliktuskezelés, problémamegoldás, a veszélyhelyzetek megelőzése, elhárítása,
 éjszakai ügyelet, szükség esetén segítségnyújtás biztosítása,
 életvezetési tanácsadás, támogatás,
 egyéb az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek nyújtása.
Az ellátottaknak nyújtandó szolgáltatások
Támogatott lakhatás keretében 110 fő fogyatékos személy számára biztosítunk szolgáltatást, 10
lakásban, ahol gondoskodunk a biztonságos környezet és az önálló, vagy részben önálló életvitelhez
szükséges feltételek megteremtéséről, szükség esetén az állandó felügyeletről, a személyi és tárgyi
feltételekről.
A támogatott lakhatás nyújtása során alapelvek:

az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat
létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és
fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,
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személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve
a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén
elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában,

az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának
különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.
Szolgáltatási célú ingatlan bemutatása
Boldogkőváraljai és az Abaújszántói Szolgáltató Központ, melyek egy új építésű különálló
korszerű akadálymentes épületekben kerülnek kialakításra. Nappali ellátáshoz szükséges nyitott
formában az ellátotti kör és a lakosság számra egyaránt elérhető legyen. Közösségi együttlétre,
pihenésre, személyi tisztálkodásra, foglalkozatásra, szabadidős programok lebonyolítására alkalmas
helyiségek kialakítása, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás központja.
A szolgáltatások igénybevevői
A fogyatékos személyek részére a magyarországi szociális ellátórendszer mind pénzbeli, mind pedig
személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosít. A pénzbeli ellátásban, illetve a személyes
gondoskodásban részesülő fogyatékos személyek számáról nem lehet pontos adatot adni, hiszen
többen részesülnek kettő vagy többszörös ellátásban, de nagyságrendileg több mint 400 ezer főről lehet
beszélni.
A fogyatékossággal élő személyek ellátási szükségleteit több tényező határozza meg. Ezen tényezők
közé sorolhatók az életkori sajátosságok, a szociális helyzet, befolyásoló tényező a fogyatékosság
jellege, mértéke, az esetleges betegségek, de meghatározóak a lakáskörülmények, illetve családi
kapcsolatok is. Intézményünk célja, hogy a szolgáltatások minden típusa minél teljesebben elégítse ki
a fogyatékossággal élő személyek szükségleteit és igényeit.
A célcsoport tagjainak további közös jellemzői:

Valamilyen fokú (enyhe-, középsúlyos, súlyos/halmozott) értelmi fogyatékossággal, esetenként
társuló fogyatékosságokkal élő személyek

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

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

Fejlődésre, képességeik kibontakoztatására motiváltak.

Készültek a kis létszámú lakóformában való életformára, azaz az ápoló-gondozó otthoni élet
elhagyása.

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

A lakóhelyi és a szabadidő eltöltésének szétválasztásáról – a lakhatás 3 településen 10
különböző támogatott lakhatás céljáró szolgáló, nem szomszédos földrészleten fekvő
ingatlanon valósul meg. A szabadidő eltöltését a nappali ellátás keretében két Szolgáltatási
Központban, illetve állapotuknak megfelelően akár önmaguknak érdeklődésének, igényének
megfelelően szervezi.
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Az étkezés, ápolás-gondozás, fejlesztés, társadalmi életben részvételt segítő szolgáltatásokat
olyan módon biztosítjuk, hogy a lakhatásban és a szolgáltatásokban érintett ingatlanok egymástól
elkülönült földrészleten helyezkednek el - az integrált intézmény saját fenntartásban, a Szolgáltató
Központon keresztül, nyújtja az étkezést, a házi segítségnyújtást, nappali ellátást, támogató
szolgáltatást, amely valamennyi lakhatási szolgáltatást biztosító háztól elkülönül.

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

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

Az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, programokhoz való hozzáférésről –
esetfelelősök támogatásával.
Az igénybevételt komplex támogatási szükségletvizsgálat alapozza meg.
Az integrált intézmény a támogatott lakhatás keretében, a fogyatékossággal élő személyek számára, a
komplex szükségletfelmérés szerint rögzített egyéni szükségletek alapján nyújt étkezést, fejlesztést,
társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat, valamint az ápolás-gondozást a székhelyen
működő szolgáltató központon keresztül. Szabadidős programokhoz könyvtár, internetes szoba,
kulturális programok, zene- és táncfoglalkozások, fejlesztő foglalkozások, rehabilitációs, érzékelést
fejlesztő foglalkozások, snoeselen therápia, hitéleti tevékenység is biztosítva vannak a szolgáltató
központban.
A komplex támogatási szükségletfelmérésre támaszkodva az esetfelelősök gondoskodnak hozzájuk
tartozó igénybevevők személyre szóló egyéni szolgáltatási tervének elkészítéséről.
Az egyéni szolgáltatási terv tartalmazza:
 Az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés valamint a szociális munka
körébe tartozó különféle támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt. A szolgáltatást
igénybevevő életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást, a komplex
szükségletfelmérése alapján:
o étkezést,
o ápolás-gondozást,
o fejlesztést,
o a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.
Különösen ezen szolgáltatások formáit, felelőseit.
 a szolgáltatásnyújtással elérendő rövid- és hosszú távú célok meghatározását, a várható
eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését,
 az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek körét és a megvalósításhoz szükséges
eszközöket,
 kockázati tényezők felsorolását és azok elhárításának lehetséges eszközeit, módját és
eljárásrendjét,
 az ellátást igénybevevőnek a társadalomba, a közösségbe történő beilleszkedése érdekében
szükséges, koordinált intézkedéseket,
 a család és az egyéb, nem professzionális támogatók bevonásának módját, a támogatói háló
tagjait.
Az egyéni szolgáltatási tervet az intézményvezető, a támogatott lakhatást igénybevevő személy,
valamint az intézvényvezető által kijelölt személy - esetfelelősök írják alá.
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Az egyéni szolgáltatási terv értékelése:
Az egyéni szolgáltatási tervet a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontjától számított három hónap
elteltével felül kell vizsgálni, majd ezt követően legalább félévente értékelni, és szükség esetén – a
komplex szükségletfelmérés eredményére és tartalmára figyelemmel – módosítani kell.

A releváns a szükségletekre reflektáló szolgáltatások, melyeket működtetni kívánunk:






Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Fogyatékos személyek nappali ellátása
Támogató szolgálat
Foglalkoztatás

A támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatása mellett nyújtott egyéb szolgáltatásokat (étkeztetés,
gondozás, fejlesztés, társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások), a komplex
szükségletfelmérés eredménye szerint, Boldogkőváralján és Abaújszántón saját fenntartásban
biztosítjuk alapszolgáltatások révén, egy-egy Szolgáltató Központ kialakításán keresztül:
Étkeztetés: Az Szt. 75.§ (1) db) pont szerinti étkezés szolgáltatást biztosítja 56 fő részére
Boldogkőváralján, 54 fő részére Abaújszántón.
Az étkeztetés szolgáltatást – igény esetén - vásárolt szolgáltatásként vehetik majd igénybe ellátottaink.
A szolgáltatást a komplex támogatási szükségletfelmérés alapján vehetik igénybe.
A lakók életkori sajátosságait, egészségi állapotát, orvosi előírásokat figyelembe véve készül a napi 3xi étel - melyből minimum 1 meleg étel - a szükséges kiegészítésekkel, diétás étrend biztosításával.
Az ételek minőségi ellenőrzése folyamatos. Az étlapot az élelmezésvezető állítja össze, figyelembe
véve az orvosi javaslatokat és az esetfelelősök jelzéseit. Az ellátottak felől is fogadják a visszajelzéseket
– esetfelelősökön keresztül, véleményládába dobva, vagy étkeztetéssel kapcsolatos megbeszéléseken.
A Szolgáltatónál az étkezés igénybevételének lehetőségei:
 helyben fogyasztás
A Szolgáltatási Központban helyet kapó tálaló konyha és étkező a hét mindennapján lehetőséget
biztosít az étel helyben elfogyasztására.
Az étkezés tárgyi feltételei adottak: kézmosási lehetőség, nemenkénti illemhely, az evőeszközök,
étkészlet. Mivel a támogatott lakhatást igénybevevők jelentős számban a székhelyen működő szociális
foglalkoztatásban vesznek részt, így ebédidőben az ebédet is magas számban, ebben a formában
igénylik. Az ebéd időpontja: 1130-1330.
Szükség szerint az ebéd és a vacsora is elfogyasztható ebben a formában.
 elvitelének lehetővé tétele
Névre szóló, tiszta ételhordóban a hét mindennapján 14 óráig vihető el az étel.
 lakásra szállítás
Az étel kiszállítása előírt feltételeknek megfelelő gépjárművel történik. Az igénylőnek csere-ételhordót
is biztosítania kell. A kiszállítás a lakásokba 12-14 óráig történik.
Az ebédlőben szükség szerint jelen vannak kísérő támogató munkatársak, akik segítik a kulturált
étkezés szabályainak elsajátítását, betartását, segítik az étkeztetést egyéni szükségletek alapján.
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A reggeli és a vacsora elkészítésére igény szerint a lakásokban van lehetőség. Azok esetében, akiknél
e területen fennáll a támogatási szükséglet, ellátmány keretében alapanyagot biztosítunk, vagy igény
szerint a kísérő támogatóval közösen vásárolják meg.
Az étkezi igényeket (étkezés formája, napi hányszori étkezést igényel, speciális diétát) egy héttel előre
jelezni kell az étkeztetésben dolgozó segítő munkatárs felé - esetfelelősökön keresztül. Az étkeztetést,
mint alapszolgáltatást az alapszolgáltatás vezetője felügyeli, koordinálja.

 Házi segítségnyújtás (Szt. 75.§ (1) d) pont szerint gondozás, háztartási vagy háztartást pótló
szolgáltatást biztosítja) 56 fő részére Boldogkőváralján, 54 fő Abaújszántón.
Komplex szükségletfelmérés eredménye alapján ápolás-gondozást biztosít, és kisegítő jelleggel a lakók
és a lakókörnyezet higiénés körülményeinek megtartásában, vészhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában nyújt segítséget.
A gondozást az integrált intézmény saját fenntartásban, Szolgáltató Központon keresztül biztosítja
alapvetően a házi segítségnyújtás keretében, de történhet fogyatékos személyek nappali ellátásának
keretein belül is.
A komplex támogatási szükségletfelmérés alapján vehetik igénybe.
A szolgáltatás szociális segítés, vagy személyi gondozás keretében a saját lakókörnyezetükben
biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Alapvető ápolási, gondozási feladatok körébe tartozik:
 Személyi higiénia megtartásában való közreműködés (mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás,
ágyneműcsere, inkontinens betegek ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, haj, arcszőrzet
ápolás, szájápolás, köröm - és bőrápolás
 Lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés
 Fizikai
támogatás
(étkezésben,
folyadékpótlásban
segítségnyújtás,
helyés
helyzetváltoztatásban segítségnyújtás…)
 A háziorvos és a szakorvos utasításait figyelembe véve olyan ápolási-gondozási feladatok
elvégzése, amelyekre megfelelő kompetenciával rendelkeznek.
A szolgáltatás biztosításához szociális gondozókat foglalkoztatunk. Munkájukat az alapszolgáltatás
vezetője koordinálja az esetfelelősökkel egyeztetett szükségletek alapján.
A szociális gondozók szükség szerint járnak ki a lakásokban, de főként az esti és a reggeli órákban,
amikor a személyi higiéné területén, alapápolási feladatokban, vagy inkontinensek ellátásánál fokozott
segítség szükséges.

 Fogyatékos személyek nappali ellátása (Szt. 75.§ (1) d) pont szerint felügyeletet, gondozást,
készségfejlesztést, tanácsadás szolgáltatást, pedagógiai segítségnyújtást, gyógypedagógiai
segítségnyújtást, háztartási vagy háztartást pótló szolgáltatást biztosítja) egyidejűleg 25-25 fő részére.
Az igénybevevők komplex szükségletfelmérésének eredménye alapján az ápolás-gondozást és a
fejlesztést biztosítja. Cél, hogy az egyén képessé váljon az önellátásra, az önálló életvitelre, kapcsolatai
és közösségi részvétele erősödjön, mindezek segítségével az önálló élet kialakításának, illetve a
társadalomba való re/integrációjának esélyét növeljük.
Azon támogatott lakhatást igénybevevők részére, akik számára a nappali ellátás biztosítása
szükséges - itt is igénybe vehető az ápolás-gondozás a szükségleteik szerint, így különösen az
alapvető higiénés szükségletek kielégítésében való közreműködés (fürdés, öltözködés, hajápolás..),
illetve szükség szerint megszervezik az egészségügyi alap- és szakellátáshoz jutást.
Az itt biztosított ápolás-gondozás körébe tartozó szolgáltatásokat is az alapszolgáltatás vezetője
felügyeli, koordinálja az esetfelelősökkel egyeztetett szükségletek alapján.
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A szolgáltatási gyűrű fejlesztését, releváns alapszolgáltatásként nappali ellátás keretében
szeretnénk megvalósítani.
Az intézmény a Szolgáltató Központon keresztül biztosítja a fejlesztést, főként a nappali ellátás
keretében.
A nappali ellátás célja, hogy az egyén képessé váljon az önellátásra, az önálló életvitelre, kapcsolatai
és közösségi részvétele erősödjön, mindezek segítségével az önálló élet kialakításának, illetve a
társadalomba való re/integrációjának esélyét növeljük.
A fejlesztési tevékenységek jellemzői, körei:
 Szociális készségek kompetenciák fejlesztése
 Önkiszolgálási képesség fejlesztése
 Személyes szféra, kapcsolatok fejlesztése
 Életviteli készségek fejlesztése
 Kommunikációs fejlesztés
 Közösségi tudat fejlesztése
 Testi funkciók fejlesztése és fenntartása
 Terápiás és készségfejlesztő foglalkozás (pl.: művészeti, kreatív, mozgás, tánc, zene terápiák,
kutyaterápia stb.
A nappali ellátás a Szolgáltatási Központokban kerül kialakításra. Rendelkezésre álló helyiségek: 3
nagyobb közösségi helyiség, egyéni, illetve 2db kiscsoportos foglalkozásokhoz speciális funkciójú
csoportszobák (snoozelen terápiás szoba, fejlesztőszobák), öltözők, pihenőszoba, irodai helyiségek
nemenkénti vizesblokkok, tálaló konyha és étkező.
Az egység a funkciók szerint újonnan épített, a kor igényeinek megfelelő, berendezési tárgyai a
funkciókhoz igazodó.
Munkanapokon 7.00 – 16.00 óra között fogadja az ellátást igénybevevőket, akiknek teljes körű
felügyeletet, gondozást, egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozást, szabadidős programokat
biztosítunk.
A nappali ellátás igénybevételére a komplex támogatási szükségletfelmérés eredményeként és az
egyéni szolgáltatási terv alapján van lehetőség.
Az igénybevevők számára az egyéni szolgáltatási tervvel összhangban egyéni gondozási tervet is készít
a velük foglalkozó szakmai team.
A szolgáltatást átlagosan napi 25-25 fő támogatott lakhatásban élő veszi igénybe.
A folyamatos fejlesztés szükséglete mindkét esetben az komplex támogatási szükséglet vizsgálatok
során kimutatott.
Összességében a nappali ellátás mindkét telephelyen a következő szolgáltatásokat nyújtja:


Igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése: gondoskodás
hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő
lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen.
A nappali ellátást igénylők számára az étkezés biztosított az intézmény központi ebédlőjében,
elkülönített időben, ahol a kulturált étkezéshez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Orvosi javaslatra diéta lehetőségét is biztosítjuk.
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Tanácsadás: Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő,
kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási
folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget
igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos
cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. Ezen tevékenység keretében segítséget nyújtunk
hivatalos ügyek intézésében – levelezés, válaszlevelek, beadványok, kérelmek
megfogalmazásában, megírásában közreműködés, valamint igény esetén a telefonos
ügyintézés.
Az intézményünkben eddig nem működtek ilyen jellegű csoportok, de amennyiben az ellátást
igénybevevők, illetve a hozzátartozóik igénylik, segítséget nyújtunk részükre (pl. helyszín
biztosításával, programok szervezésével, közreműködéssel…)
Készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak,
egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák
kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására,
Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében,
valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök
biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani,
Esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának
megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen
alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe
vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és
juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe.
Felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás
helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel,
eszközökkel biztosított kontroll.
A napközbeni tartózkodás biztosítása a fogyatékos személyek nappali ellátása az integrált
intézmény önálló egységeként működik, ahol a tárgyi feltételek teljes körűen adottak, s az ott
tartózkodás felügyeletét szakképzett személyzet látja el.
Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon
tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá
olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a
körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi
státuszban való megtartását, visszailleszkedését,
Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs
szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző
célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi
együttműködéseket valósít meg. Társadalmi integráció elősegítése, a fogyatékos
személyek iránti társadalmi szemlélet megváltoztatásában való közreműködés
folyamatos törekvésünk. A fogyatékossággal élő emberek társadalomba való elfogadásának
elősegítése, a velük szemben kialakult félelmek, hiedelmek eloszlatására. Számos program
épül az integráció elősegítésére
Gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó akadályoztatottság
kompenzációjára szolgáló – a gyógypedagógia körébe tartozó – komplex tevékenységrendszer
az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a
funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében. Egyéni fejlesztő programokra épülő
gyógypedagógiai foglalkozások szervezése, az igénybevevők részére a terápiás munkatárs
által koordinálva egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozásokat szervez. Egyéni
gondozási terv alapján naponta 30-40 perces képességfejlesztő pedagógiai foglalkozáson
vesznek részt, amely elősegíti a környezetben való tájékozódásukat, tevékenységüket, az
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értelmi képességük fejlesztését, kommunikációs és a szociális képességük fejlesztését,
fenntartását. A foglalkozások történhetnek kiscsoportos vagy egyéni foglalkozás keretén belül,
igazodva az egyéni képességekhez.
Pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai
eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök,
értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé,
gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei
kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére

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








Tánccsoport - külsős tánctanár irányításával
Kutyaterápia – szakképzett habilitációs kutyakiképzővel
Mozgásfejlesztés (tornaszoba használata, snoozelen terápiás szoba, asztalitenisz edzés)
Irodalmi kör (olvasás, felolvasás, kommunikáció fejlesztés, irodalmi színpad…)
Hitéleti foglalkozás – önkéntes hitoktató részvételével
Önismereti klub (szituációs játékok, beszélgetések...)

A szakkör jellegű, fejlesztési célú foglalkozásoknak a Szolgáltató Központokban kialakított helyiségek
adnak helyet pl. zeneszoba, könyvtár, snoozelen terápiás szoba, tornaszoba.
Az igénybevevők részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek és egyéni adottságaiknak
megfelelően különböző szabadidős programok szervezésére, lebonyolítására kerül sor. Pl. az aktivitást
segítő fizikai tevékenység keretén belül séta, levegőztetés, kirándulások stb. Szellemi és szórakoztató
tevékenység keretén belül olvasás, felolvasás, internet használat, színes kiadványok nézegetése,
értelmezése. Kulturális tevékenységnél: farsang, anyák napja, télapó ünnepség, múzeumlátogatás,
kiállítások megtekintése, rendezvények szervezése.
 közös megemlékezések, hagyományos ünnepek szervezése más intézményekkel, (főként
nevelést, oktatást végző szervezetekkel)
 nyíltnapok, ismertetők, bemutatók szervezése
 múzeum-, színház-, könyvtárlátogatások
 az igénybevevők által készített tárgyakból bemutatók, kiállítások szervezése
 főiskolák és szakiskolák tanulói számára terephely biztosítása a szociális ismeretek
gyakorlati megszerzéséhez.
A napi programok, foglalkozások úgy kerülnek megszervezésre, hogy a fejlesztés sokoldalú legyen, az
igénybevevőknek lehetőségük legyen terápián és fejlesztésen részt venni önállóságuk és akadályozott
képességeik fejlesztésére. A gondozási tervben/szolgáltatási tervben meghatározottak szerinti
komplex, egyéni igényeket figyelembe vevő ellátást biztosítunk az igénybevevők részére.

 Támogató szolgálat (Szt. 75.§ (1) d) pont szerint felügyeletet, gondozást, tanácsadást, pedagógiai
segítségnyújtást, gyógypedagógiai segítségnyújtást, szállítást, háztartási vagy háztartást pótló
szolgáltatást biztosítja)
Hozzáférés biztosítása más szolgáltatásokhoz: információnyújtás, tanácsadás, elérés szervezése,
illetve az arra irányuló szükséglet esetén szállítás révén.
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 Foglalkoztatás (Szt. 99/B-99/E)
Szocioterápiás tevékenységek
A házi és ház körüli munkák végzése, így az szoba szűkebb és tágabb környezet rendbetétele, a
virágok gondozása, locsolása, kertrendezés.
Munkaterápia
A bentlakásos intézményekben számos lehetőség adódik a munkavégzés által történő szociális
készségek, képességek fejlesztésre.
A legalapvetőbb a saját közvetlen környezet tisztán és rendben tartása, mely tevékenységek a PAC és
a Vineland tesztben is szerepelnek, az intézményi férőhely kiváltás után e munkafolyamatok a
továbbiakban is megtarthatóak, alkalmazhatóak.
 Takarítási feladatok: a legelemibb szociális képességet igénylő feladat a közvetlen környezet
tisztán tartása. A lakószoba sepregetése, felmosása, portörlés, használati tárgyak
karbantartása. Egy szinttel magasabb fokú szociális érzékenységet kívánó tevékenységek a
közös területek, udvar, zuhanyzó, mosdó tisztán és rendben tartása. Ezek a munkák már
lehetőséget biztosíthatnak a munkamegosztásra, a kooperatív jellegű együttműködésre, így
kimondottan a hasznos a társas kapcsolatok alakítására.


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

Terápiás és készségfejlesztő foglakozás














A lehetőségek rendkívül sokrétűek és szerteágazóak lehetnek. A szociális képességek
fejlesztésére és szinten tartására irányuló terápiás foglalkozások történhetnek egyéni, páros és
csoportos foglalkozási formában egyaránt. Minden esetben nagyon fontos szempont a
személyre szabott, egyéni képességeknek, illetve motiválhatósági szintnek megfelelő feladatok
kiválasztása.
Manuális foglalkoztatás. Általában valamilyen produktum előállítása a cél. A szociális képesség
fejlődése nem csak a tevékenység során, a társakkal való együttműködés során fejlődik, hanem
a produktum célja is alakítja azt, ha például ajándék készül valaki másnak.
Aktivitást segítő fizikai tevékenységek:
Intézményen belüli szociális képességfejlesztő terápiás lehetőség a különböző játékok,
mozgásos, sportjátékok, sportvetélkedők, illetve a drámajátékok.
Az intézményi lét különösen fontos terrénuma kell, hogy legyen az intézményen kívül végzett
terápiás foglalkozások biztosítása. Ilyenek a kirándulások, séták, szabadban végzett
sporttevékenységek, sportvetélkedők tartása.
Szellemi, szórakoztató tevékenységek:
Vetélkedők, kártyajátékok, társasjátékok, zenehallgatás, stb.
Kulturális tevékenységek: rendezvények, ünnepségek, születésnapok, mozi látogatás,
színházlátogatás, szabadtéri színház műsorain való részvétel (Fesztiválkatlan), a városi
programokon való részvétel (szüreti napok, bornapok), kirándulások.
A művészeti tevékenységek, mint fényképezés, videó készítés, tájképfestés mind-mind
hatékony eszközei lehetnek a szociális képességfejlesztésnek.
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Fejlesztő - Foglalkoztató tevékenységek bemutatása:
Boldogkőváralján 27 fő, Abaújszántón 54 fő, összesen 81 fő ellátott részére. A jelenlegi ellátotti
összetétel még nem teszi lehetővé mind a 81 fő foglalkoztatását, de a szakmai terv megírásakor
figyelembe vettük, a jövőbeni esetleges állapotban és összetételben bekövetkező a változásokat.


Parkgondozás, takarítás:

Feladatok közé tartozik a közlekedő utak járhatóságának megtartása az évszaknak megfelelően. A park
gondozása, virágok ültetése, öntözése, kapálása, gereblyézése, gyomlálása. Évelő növények
gondozása. Talaj előkészítő munkálatok, ásózás, virágmagok begyűjtése, növényszaporítás,
balkonnövények ápolása.
A lakóegység épületeinek, szobáinak takarításában, rendben tartásában.
Feladatok: fertőtlenítőszerek, mosószerek alkalmazásszintű ismerete, feladattudat kialakítása,
alkalmazott szerszámok, eszközök, gépek megismerése, elvégezendő munkafolyamatok
megismerése, a szolgáltató központ és hozzá tartozó épületek, területek megfelelő tisztán tartása,
értékek megőrzése.


Mosodai tevékenység: Az ellátás során használt textíliák mosása, hajtogatása vasalása. A
mosodai tevékenységek elvégzéséhez szükséges gépek megismerése, használata.



Kertészet

Az étkeztetéshez, a megtermelt vitaminforrás kiegészítése (zöldségek, gyümölcsök, saláták). Célja, az
ellátottak étkezéseibe minél nagyobb arányban bevonni a helyben megtermelt élő, vitamindús
zöldségeket, gyümölcsöket, megismertetni az ellátottakkal, a saját termesztésű élelmiszerek
örömszerző forrását.


Textilfeldolgozó műhely

Rongyszőnyegkészítés: A szövőkereten hulladék anyagból felszőtt szőnyeg a házak, a szolgáltató
központ díszítését szolgálja, illetve eladásra szánt produktumok.
Egyéb feladatként jelentkezhet az év során az intézmény kulturális csoportjainak fellépő ruháinak
varrása, javítása, intézményen belüli programok, műsorok jelmezek, kellékek készítése.
Célja: Feladattudat kialakítása, egymás munkájának megbecsülése, takarékos szemlélet kialakítása,
finommotorika kialakítása, fejlesztése, gyakorlása. Minél több munkaeszköz biztonságos használatának
elsajátítása.
Grafikai tervezés nyomdai tevékenységekhez
Képességeiknek megfelelő technikai háttér mellett, (érintőképernyős monitor) meghívók, oklevelek,
szórólapok tervezése, akár külső megrendelésre, akár a merített papír felhasználásával, egyedi
termékek előállítása.
Cél: gépek önálló használata, kreativitás és fantázia fejlesztése, gyakorlása
A foglalkoztatásokhoz rendelt képzések:
Betanított parkgondozó, zöldségtermesztő
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Bio- és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás
Varrómunkás
Rongyszőnyegszövő tanfolyam

Tárgyi-technikai feltételek:
Nappali ellátás:
A szolgáltatási központban található a nappali ellátás szolgáltatás.
Így itt biztosítjuk a
 a közösségi együttlétre,
 a pihenésre,
 a személyi tisztálkodásra,
 a személyes ruházat tisztítására,
 az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségeket.
 illetve az alábbi foglalkoztatási lehetőségekkel felszerelt többfunkciós helyiségeket melyekben
lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős programok lebonyolítására.







Rehabilitációs szoba: járókeret, guruló mankó, tolókocsi, kerekesszék, járógép.
Érzékelést fejlesztő foglalkoztató szoba: golyófürdő, hupply, billenő deszka, Boba th-labda,
Zene-és tánc terápiás helyiség: Audiovizuális kellékek
Snoeselen –és relaxációs helyiség: Láva lámpa, színterápiás lámpák. Babzsák,- relax, masszázs fotelek.
Kézműves szoba: Kreatív foglalkozáshoz eszközök: olló, kartonpapír, ragasztó, tempera,
festékek, gyöngyök, zsinórok, szalagok.
A Szolgáltatási Központokban működő többi szolgáltatások iroda helyiségei is itt találhatók,
szám szerint 3-3.

Támogató szolgálat
A támogató szolgálat tekintetében egy gépjármű mely alkalmas elektromos kerekes székes személy
szállítására, valamint rendelkezik mobil rámpával vagy emelőszerkezettel, valamint 4+3 pontos
biztonsági rögzítéssel.
Személyi feltételek
Alapellátások
Házi segítségnyújtás
vezető gondozó
(10 vagy több főállású szociális gondozó esetén)
1 fő
szociális gondozó (5 főre 1 gondozó)
22 fő
Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 óra =
1 fő ellátott.
Összesen:
23 fő

Támogató szolgálat
intézményvezető

1 fő
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személyi segítő
gépkocsivezető

2 fő
2 fő
Összesen:

Nappali ellátás
intézményvezető

5 fő

1 fő

Boldogkőváralja 27 fő részére – 4 gondozási csoport (1 db 6 fős, 3 db 7 fős gondozási csoport)
terápiás munkatárs (három gondozási csoportra)
1 fő
szociális gondozó
1 fő
súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása
esetében szociális gondozó (gondozási csoportonként) 4 fő
Abaújszántó 54 fő részére – 9 gondozási csoport (9 db 6 fős gondozási csoport)
terápiás munkatárs (három gondozási csoportra)
3 fő
szociális gondozó
1 fő
súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása
esetében szociális gondozó (gondozási csoportonként) 9 fő

Összesen:

20 fő

Fejlesztő foglalkoztató
intézményvezető

1 fő

Boldogkőváralja 27 fő
segítő

1 fő

Abaújszántó 54 fő
segítő
Összesen:
Alapszolgáltatás mindösszesen:
Támogatott lakhatás:
Támogatott lakhatással összesen:

2 fő
4 fő
52 fő

50 fő
102 fő

A jövőre gondolva az ellátotti szükségletek nagy valószínűséggel változni fognak, több lesz az
önellátásra képes igénybe vevő, de ezzel egy időben feltehetően a környező településen élők igényei
is változni fognak, megismerik szolgáltatásainkat, és egyre többen igényt is fognak rá formálni. Így a
magasabb ápolási gondozási igényre alakított dolgozói létszám, később más szolgáltatási elem iránti
igény megszervezéséhez konvertálható. Pl: támogató szolgálat, nappali ellátás, foglalkoztatás

Szolgáltatási gyűrű
Meglévő szolgáltatások Boldogkőváralján
Sorszám

Boldogkőváralja
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1.

házi segítségnyújtás

2.

posta

3.

autóbusz

4.

hitélet, lelki gondozás

5.

biztos kezdet gyermekház

6.

gyermekjóléti szolgálat

7.

védőnői szolgálat

8.

körzeti orvos,

9.

művelődési ház, könyvtár

Egészségügy: a háziorvosi teendőket egy szakorvos látja el, aki több településen is rendel; a
szomszédos Boldogkőújfaluban, illetve Arkán és Abaújalpáron.
Rendelési ideje Boldogkőváralján: hétfői, keddi illetve pénteki napokon 8-tól 12 óráig.
Közlekedés:
Az ingatlanok gépjárművel könnyen megközelíthetőek, nem okoz gondot az elérésük.
Tömegközlekedéssel való megközelítés szempontjából hátrány, hogy a településen áthaladó
buszjáratok a többműszakos munkarendhez nem tudnak igazodni. A buszmegálló közel található az
ingatlanokhoz – az utca végén található – viszont a járatok többsége nem érinti azt. A települést 5
autóbuszjárat érinti.
A vonatközlekedés a településen lakók életében nem tölt be releváns szerepet, mivel a vasútállomás a
településen kívül, mintegy 3 kilométerre található. Az induló járatok az Abaújszántó – Hidasnémeti
vonalon közlekednek. A vasútállomáson nincs jegykiadás.
Szociális szolgáltatások
Házi segítségnyújtás
Az önkormányzat, ill. a görög katolikus egyház fenntartásában is működik ez a fajta alapellátás. A
gondozók általában 9 – 10 ellátotthoz járnak, besegítenek a bevásárlásba, a háztartásba,
elbeszélgetnek az idősebb, elesettebb emberekkel.
Jelenleg a gönci munkaügyi központ szervezésében folyik a faluban egy egészségfejlesztő segítő
képzés, melyen 19 fő közfoglalkoztatott vesz részt. A képzés OKJ-s végzettséget ad, így növekszik a
képzett, felkészült emberek száma a településen.
Családsegítés, házi betegellátás
Heti 1- 2 napon van itt a községben a szakember, aki tanácsadásban, ügyvitelben nyújt segítséget.
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Meglévő szolgáltatások Boldogkőújfaluban:
Sorszám

Boldogkőújfalu

1.

Házi segítségnyújtás

2.

Posta

3.

Autóbusz

4.

hitélet, lelki gondozás

5.

biztos kezdet gyermekház

6.

gyermekjóléti szolgálat

7.

Védőnői szolgálat

8.

körzeti orvos,

9.

művelődési ház, könyvtár

Egészségügy
Orvosi rendelés Boldogkőújfaluban hetente egy alkalommal van. Az orvos a szomszédos községben
(Boldogkőváralján) lakik, és ott is rendel. Szükség esetén nappal fogadja a boldogkőújfalui betegeket.
Ügyeletes orvos hívható Abaújszántóról és Encsről.
Gyógyszertári ellátás Boldogkőváraljáról biztosított. Illetve hetente összegyűjtik a recepteket és
kiszállítják a gyógyszereket.
Mentő Encsről hívható. Sürgős esetben, időseknek a falugondnok is beszerzi a gyógyszert, vagy a
beteget orvoshoz szállítja. Orvosi szakrendelés Encsen és Szikszón, a kórházban vehető igénybe.
Családsegítést, a házi segítségnyújtás feladatát integrálták, Boldogkőváraljáról látják el.
Lehetőségek Abaújszántón:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Abaújszántó
házi segítségnyújtás
étkezés (kiszállítással is)
idősek klubja
gyermekjóléti szolgálat
védőnői szolgálat
biztos kezdet gyermekház
körzeti orvos, szakorvosi rendelés, fogorvos
okmányiroda
hitélet, lelki gondozás
masszázs, fizikoterápia
művelődési ház, könyvtár
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12.
13.
14.

posta
vasút
autóbusz

Abaújszántói Gondozási Központ: az intézmény által nyújtott szolgáltatások közé tartozik az
étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.
Posta: az abaújszántói posta minden hétköznap 8-tól 12 óráig, illetve 12:30-tól 15:30 óráig tart nyitva.
Okmányiroda: a településen a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Gönci Járási Hivatalának kirendeltsége
található. A kirendeltségen az alábbi ügyek intézhetőek: ápolási díjra-, egészségügyi szolgáltatásra-,
időskorúak ellátására való jogosultság megállapítása, közgyógyellátási ügyek, szociális ügyekben
segítségnyújtás a dokumentum kitöltésében, adott esetben környezettanulmány készítése általános
felvilágosítás nyújtása, mozgáskorlátozott személyek kérelem nyomtatvány kitöltése.
Egészségház: a településen két szakorvos látja el a háziorvosi teendőket. Az egészségházban
vérvételre is van lehetőség, minden hétfőn és szerdán 7:15 és 8:45 között.
Művelődési Ház és Könyvtár: A könyvtár minden hétköznap reggel 9-től délután 16 óráig nyitva tart.
A szolgáltatási gyűrű bővítéséhez, több szinten is hozzájárulunk. Az étkeztetés szolgálást
vásárolt szolgáltatás útján vehetik igénybe ellátottjaink, bővítjük a házi segítségnyújtás
szolgáltatást, és hiánypótló szolgáltatást biztosítunk támogató szolgálat és fogyatékos
személyek nappali ellátása tekintetében.
2.4. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
Projekt-előkészítés
Tevékenység megnevezése:
Szakmai terv elkészítése, műszaki dokumentációk elkészítése
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.03.01.-2017.07.30.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
A pályázat megvalósíthatóságának megalapozása érdekében szükséges dokumentum.
Célhoz kapcsolódás
Szakmailag megalapozza a célok elérését.
Részletezés
Szükséges
háttértanulmányok,
hatástanulmányok,
szükségletfelmérés,
helyzetfeltárás,
szakvélemények, elemzések, felmérések engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és
tendertervek, tervdokumentációk elkészítése, hatósági eljárás és díjai, illetékei EFOP-1.9.1-VEKOP15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely
kialakítása c. konstrukcióval megkötött együttműködési megállapodás keretében nyújtott IFKT
módszertan és felkészítés alapján, rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele mellett)
Elvárt eredmény
Kész szakmai terv, kész tervdokumentáció
Tevékenység megnevezése:
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Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1 Kedvezményezettjével
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.03.01.-2017.03.31.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Pályázati előírás és feltétel.
Célhoz kapcsolódás
Szakmailag megalapozza a célok elérését.
Részletezés
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely
kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével, jelen Felhívás megjelenését követően regisztrálni
szükséges
az FSZK
által
biztosított
elektronikus felületen (http://fszk.hu/szakmaitevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/efop-2-2-2-palyazoiregisztracio/) a 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont szerint
Elvárt eredmény
Szakmai együttműködés kialakítása, tapasztalatcsere.

Tevékenység megnevezése:
Lakosság tájékoztatása
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.07.01 – 2018.12.31.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Társadalmi elfogadtatás.
Célhoz kapcsolódás
Növeli a projekt elfogadottságát.
Részletezés
Már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy tevékenységgel (Társadalmi
partnerek, érintettek bevonása, közmeghallhatás)
Elvárt eredmény
Egy közmeghallgatás, érzékenyítő fórum.

Szakmai megvalósítás
Tevékenység megnevezése:
Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.03.01 - 2018.09.30.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Jogszabályi előírás
Célhoz kapcsolódás
Beszerzések nélkül nem valósítható meg a projekt.
Részletezés
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A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a Közbeszerzési
Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás hatékony felhasználásának
átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó
igénybevétele, továbbá a beszerzéseket is a kiválasztott cég fogja lebonyolítani. A szakértő
beszerzésének várható időpontja 2017. április.
Elvárt eredmény
Beszerzésre kerül: tervezési feladatok; műszaki ellenőri feladat; kivitelezési feladatok; eszközök;
gépjármű; képzés; tanácsadás; kötelező nyilvánosság/marketing.

Tevékenység megnevezése:
Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy támogatást igénylő
tulajdonában vagy, vagyonkezelésében levő vagy vásárolt, bérelt ingatlan, átalakításával,
bővítésével, felújításával.
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2018.02.01 - 2018.12.31.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Nagy létszámú otthonok kitagolása
Célhoz kapcsolódás
modern közösségi alapú támogatott lakhatás megteremtése
Részletezés
A munkaterület átadását követően 2018. február 1-én megkezdődhet a kivitelezés.
Elképzelések szerint olyan lakások kerülnek kialakításra, mely korszerű megjelenésű, földszintes,
alacsony energia igényű épületek. A pályázat keretében 12 db épület készül új építéssel, 2 db
szolgáltató központ és foglalkoztató, 6 db 12 férőhelyes, 3 darab 10 férőhelyes, valamint 1 db 8
férőhelyes lakás kerül kialakításra.
A lakóépületek nettó alapterülete a 1 db 8 férőhelyes esetén 170 m2/épület, a 3 db 10 férőhelyes
esetén 185 m2/épület, a 4 db 12 férőhelyes esetében 200 m2/épület. A 8 fős lakásokban 4 szoba, a
10 fős lakásokban 5 szoba, a 12 fős lakásokban 6 szoba kerül kialakításra, szobánként 2-2 fő
elhelyezésével. A lakásokban konyha-étkező is kialakításra kerül, a hozzá tartózó közösségi terekkel
és kiegészítő helyiségekkel. Az épületek komplex akadálymentesítéssel valósulnak meg.
Elvárt eredmény
1 db 8, 3 db 10 és 6 db 12 férőhelyes lakás.

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
2018.03.01-2018.12.31.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Érzékenyítés
Célhoz kapcsolódás
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A pályázat fenntarthatósága és sikeressége múlik a kellő felkészítésen.
Részletezés
A kitagolási program egyik fontos eleme a gondozottak felkészítése, részletes tájékoztatása az új
lakhatási formákról. Egyéni elbeszélgetések során szükséges bemutatni, ismertetni a kiscsoportok
együttélést, az önálló életvitel elemeinek oktatását.
Elvárt eredmény
110 felkészített gondozott.
Tevékenység megnevezése:
A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos
együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a
projekt megvalósítása alatt.
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.07.01-2018.12.31.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
A kiváltás hatékonyságának növelése érdekében a műhely tapasztalatára szükség van a
megvalósítás során
Célhoz kapcsolódás
Szakmai együttműködés és segítségnyújtás a projekt sikeres megvalósításához és fenntartásához.
Részletezés
Folyamatos együttműködés, szakmai kapcsolatok kialakítása, tapasztalatcsere.
Elvárt eredmény
Aláírt együttműködési megállapodás.
Tevékenység megnevezése:
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai
koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs szakmérnök
tanácsadás igénybevétele.
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.03.10.-2018.12.31.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Jogszabályi feltétel.
Célhoz kapcsolódás
Ellátottak speciális igényeinek, érdekeinek szem előtt tartása.
Részletezés
A projekt jellegénél fogva elengedhetetlen a rehabilitációs szakmérnök folyamatos közreműködése a
tervezés és a megvalósítás során.
Elvárt eredmény
Akadálymentesítés megvalósulása a projekt során létrehozott.
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Tevékenység megnevezése:
Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és
megtartott érzékenyítő tevékenység
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.09.15.-2018.08.30.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
A projekt jellegénél fogva elengedhetetlen szükséges a lakókörnyezet tájékoztatás a projekt céljáról,
a gondozottak sajátos ellátási körülményeiről és lehetőségeiről.
Célhoz kapcsolódás
Projekt elfogadottságát növeli.
Részletezés
 Legalább egy személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás,
bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet
képviselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása, és
 legalább egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi sajtó) a
lakókörnyezet
tájékoztatására,
melyhez
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001
azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely
kialakítása c. konstrukció nyújt támogatást
Elvárt eredmény
A projekt elfogadása a lakókörnyezet részéről.
Tevékenység megnevezése:
Alapszolgáltató és foglalkoztató létesítése új építéssel.
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.09.01.-2018.12.31.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Nem az igényekre reagáló, elmaradott szolgáltatási struktúra megszüntetése
Célhoz kapcsolódás
Minőségi, hozzáférhető ellátás kialakítása
Részletezés
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített, a
célcsoportok számára létrehozott szociális alapszolgáltatások bővítése az alábbi tevékenységek
által:
o férőhely bővítése, létrehozása
o bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is),
o új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása
o eszközbeszerzés: eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése
o külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
 foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése
A projekt keretében két alapszolgáltató központ kerül kiépítésre foglalkoztatóval. A Boldogkőváraljai
szolgáltató központ nettó alapterülete 275 m2 az Abaújszántói központ nettó alapterülete 285 m2. A
különbség a foglalkoztatók méretéből adódik, Boldogkőváralja a foglalkoztató 70 m2, Abaújszántón
80 m2. Az alapszolgáltatók egységesen 205 m2-esek, itt nyer elhelyezést: 3 iroda, 1 közösségi
helyiség, fejlesztő helyiségek, kiegészítő vizes blokkok, raktár, pihenő szoba, személyzeti öltöző,
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melegítőkonyha étkezővel. Az építés során teljes körű akadálymentesítés valósul meg. A települési
önkormányzat Boldogkőváralján, a Vár utcában biztosított a lakóépületek valamint a szolgáltató
központ elhelyezésére üres építési telkeket. A telkek közművesek a szennyvíz kivételével, melyet
egy központi házi szennyvíztisztítóval kívánunk megoldani – mivel a településen nincs
szennyvízhálózat. Abaújszántó önkormányzata, a Cekeházi utcában biztosított a lakóépületek
valamint a szolgáltató központ elhelyezésére üres építési telkeket. A telkek jelenleg nem
közművesítettek, de a teljes közműhálózat elérhető az utcában.
Elvárt eredmény
Egy 275 m2-es és egy 285 m2-es alapszolgáltató épület kialakítása foglalkoztatóval.
Tevékenység megnevezése:
Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához valamint a
foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló, támogatott életvitelt segítő
eszközök beszerzése
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2018.06.01.-2018.09.30.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Elhasználódott, használhatatlanná vált eszközök pótlása.
Célhoz kapcsolódás
A mindennapi életfeltételek biztosítása.
Részletezés
Felmérést követően a jó állapotú, használható eszközök áthelyezésre kerülnek az új otthonokba.
Csak azon eszközök kerülnek beszerzésre, melyek méretük, állapotuk miatt nem alkalmasak az új
otthonban történő áthelyezésre. Ezen felül az alapszolgáltatást és a foglalkoztatást szolgáló, segítő
eszközök kerülnek beszerzésre.
Az eszközbeszerzés csak a nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzését tartalmazza (irodabútorok,
informatikai eszközök, elektronikai cikkek, fűnyíró, háztartási gépek, stb.), melyek nem állnak
rendelkezésre megfelelő mennyiségben, vagy minőségben a kiváltandó intézményben.
A foglalkoztatókba a parkgondozáshoz, kertészethez, varrodai, mosodai feladatokhoz, grafikai,
nyomtatási és fénymásolási szolgáltatásokhoz kerülnek gépek, eszközök beszerzésre

Elvárt eredmény
Eszközök 110 ellátott részére.
Tevékenység megnevezése:
Gépjármű beszerzése a feladatellátáshoz kapcsolódóan
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2018.09.01.-2018.10.30.
Szükségesség a problémafelvetés alapján
A szolgáltatások eléréshez szükséges.
Célhoz kapcsolódás
Biztosítja a szolgáltatások elérhetőségét.
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Részletezés
A lakhatást illetve az alapszolgáltatáshoz és foglalkoztatáshoz való hozzáférést segítendő 2 db 9 fős,
speciális emelővel felszerelt mikrobusz kerül beszerzésre.
1 Boldogkőváraljára, 1 pedig
Abaújszántóra.
Elvárt eredmény
2 db 9 fős speciális emelővel ellátott gépjármű
Tevékenység megnevezése:
Projektmenedzsment
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.07.01-2018.12.31
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Biztosítják a projekt előírás szerinti megvalósítását és elszámolhatóságát, megfelelősségét a
pályázati és a szakmai feltételeknek és céloknak.
Célhoz kapcsolódás
Projekt feltétel
Részletezés
Projektmenedzsment:
500 millió Ft felett projektmenedzser és pénzügyi vezető (a két feladatot nem láthatja el egy ember)
alkalmazása minimum heti 40 órában, munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony
keretében. Felsőfokú végzettség és minimum 1, illetve 3 éves uniós forrásból megvalósult projektben
szerzett tapasztalat elvárás. Lehetőség van továbbá projekt/pénzügyi asszisztens alkalmazására
Szakmai megvalósítók:
 Kötelező szakmai vezető alkalmazása a projekt teljes hossza alatt, heti minimum 40 órában,
munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony keretében. A szakmai vezetőnek az 1/2000 (I.7.) SzCSM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó, szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3.
sz. mellékletében szereplő, fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona, átmeneti
intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon intézményvezető, vagy pszichiátriai betegek ápológondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú
lakóotthona intézményvezető vagy szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti
intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona intézményvezető
esetében elvárt szakirányú felsőfokú végzettséggel és 5 éves releváns szociális területen
szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A szakmai vezető és a projektmenedzser nem
lehet ugyanazon személy.
 Önkéntesek bevonása opcionálisan igénybe vehető a megvalósítás folyamán a projekt
hatékonyságának erősítése érdekében.

A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására három - a pályázó alkalmazásában álló (1 fő
projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő szakmai vezető) dolgozó kinevezésével kerül sor.
Elvárt eredmény
Megvalósult elszámolható szakmai és pályázati előírásoknak megfelelően lezárt projekt.

Tevékenység megnevezése:
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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 kontroll
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
2017.11.01-2017.12.31
2018.01.01-2018.12.31
Szükségesség a problémafelvetés alapján
A pályázati elszámolhatóságához és pénzügyi zárásához szükséges
Célhoz kapcsolódás
Fontos része a pályázat elszámolhatóságának, megvalósulásának
Részletezés
Megvizsgálja a projekt szabályszerű pénzügyi elszámolásait és azokat alátámasztó dokumentumait
Elvárt eredmény
Aláírt jegyzőkönyv a megfelelőségről.

Tevékenység megnevezése:
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés
2017.07.01-2018.12.31
Szükségesség a problémafelvetés alapján
Szükséges a környék és a lakosság széleskörű tájékoztatása a projekt céljairól.
Célhoz kapcsolódás
Elősegíti a projekt megismerését és támogatottságát.
Részletezés

72

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
”Kilátás – Kiváltás Abaújban” – Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Boldogkőváraljai
Otthona férőhelyeinek kiváltása
A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv” 500 millió forint feletti projektekre vonatkozó előírásai szerint a Kedvezményezettnek a
projekt keretében megvalósítandó kommunikációs feladatok ellátása
Elvárt eredmény
Sajtóközlemények, tájékoztató táblák, honlap

2.5. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI
KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK

TARTALOMHOZ

ÉS

A

MÉRFÖLDKÖVEKHEZ

Indikátorok
A Felhívás által
elvárt célérték

A projekt keretében
vállalt célérték

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

minimum 51 fő

110 fő

Célérték elérésének céldátuma:

2018.12.31.

2018.12.31.

Igazolás módja

szakmai beszámoló

szakmai beszámoló

Indikátor neve:

Az eredmény leírása:
Két településen összesen 12 db újonnan épített – hagyományos technológiával készülő – épület kerül
megépítésre.
Boldogkőváralján 1 db szolgáltató központ és 4 db 12 férőhelyes lakóépület, Boldogkőújfaluban 1 db
8 férőhelyes lakóépület kerül kialakításra.
Abaújszántón 3 db 10 férőhelyes és 2 db 12 férőhelyes lakóépület, valamint 1 db szolgáltató központ
kerül megépítésre.
Műszaki-szakmai tartalom meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

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

A Felhívás által elvárt célérték

minimum 3 darab

A projekt keretében vállalt célérték

3 db

Igazolás módja

szakmai beszámoló

Az eredmény leírása:
Az érzékenyítő tevékenységek célja, hogy erősítse a helyi közösség befogadó készségét, a lakosság
támogató hozzáállását, ezzel megteremtve a kiváltás társadalmi környezeté. A kommunikációs és a
közösségi munka révén a pozitív, elfogadó hozzáállás megerősíthető, a kiváltás eredményeinek
fenntarthatósága biztosítható.
A tevékenységek közé tartozik a lakók és támogató környezetük, valamint a támogatott lakhatások
szomszédságai, illetve a helyi közösségek tájékoztatása többféle kommunikációs csatornán
keresztül.
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Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k)

A Felhívás által elvárt célérték

minimum 51 fő

A projekt keretében vállalt célérték

110 fő

Igazolás módja

Szakmai beszámoló a felkészítésről

Az eredmény leírása
Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület ajánlása mellett a „Lakók felkészítése
a kiváltással járó változásokra” c. dokumentum alapján felkészített lakók száma:
A képzéseket az IFKKOT által kiadott „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című
dokumentumban foglaltak szerint kell megszervezni.
Alapelvek:





A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségébe kerül.
A lakók felkészítését meg kell, hogy előzze egy egyéni állapot- és támogatási szükséglet
felmérés, melynek kiemelt célterülete a kommunikációs szint felmérése, az alkalmazható
alternatív kommunikációs módszerek pontos felmérése.
A felkészítést és a képzéseket a projekt megvalósítás megkezdésével egy időben meg kell
kezdeni, az érintettek bevonásával felkészítő csoportokat kell létrehozni.

Az érintettek képzése az alábbi területeken történik: önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás,
önállóság fejlesztése, életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek, kapcsolatrendszerek
kialakítása és ápolása, kommunikáció, támogatott döntéshozatal, kapcsolati szférák, együttélés és
együttműködés, konfliktuskezelési technikák, váratlan helyzetek kezelése.
A gyakorlati képzés elemeihez az alábbi résztémák kapcsolódnak:













Tervezés, megvalósítás: napi, heti, havi feladatok, rendszeresség
Önkiszolgálás, önellátás (étkezés, testi higiénia)
Háztartási ismeretek
Biztonság / kockázat / segítségkérés, eszköz-ismeret és kezelés, önvédelem,
Pénz beosztása, gazdálkodás
Munkavállalás, jogok, kötelezettségek
Ügyintézés (posta, hivatalok, orvos stb)
Közlekedés, helyismeret
Intimitás, együttélés szabályai (párkapcsolatok, lakótársi viszonyok)
Életrajz-feldolgozás
Szabadidő eltöltése
Művészeti tevékenység

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

1.
Előkészítés 1. szakasz
2017.10.01

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

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

A mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett
támogatás összege

69 304 558 Ft

Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő
megnevezése:
Elérésének
tervezett
dátuma:

2.
Előkészítés lezárás
2018.03.01

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

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

A mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett
támogatás összege

56 378 572 Ft

Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő
megnevezése:
Elérésének
tervezett
dátuma:

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

3.
Megvalósítás 1.
2018.07.01
A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztések, a kivitelezés
minden létesítendő épület közel szerkezetkész állapotban vannak, 30%os teljesítést a kivitelezővel kötött szerződésben előírt műszaki készültség
alapján fogja az SZGYF igazolni.
A tervezett kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel
megtörtént és a megítélt támogatás legalább 30%-ról kifizetési igénylést
nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 12.
hónapban.
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A mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett
támogatás összege
Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő
megnevezése:
Elérésének
tervezett
dátuma:

294 428 848 Ft

4.
Megvalósítás 2.
2018.10.01

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

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

A mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett
támogatás összege

456 929 533 Ft

Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő
megnevezése:
Elérésének
tervezett
dátuma:

5.
Megvalósítás fizikai befejezés
2018.12.31

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

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

A mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett
támogatás összege

85 458 489 Ft

76

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
”Kilátás – Kiváltás Abaújban” – Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Boldogkőváraljai
Otthona férőhelyeinek kiváltása
3.

A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
3.1.1. A megvalósulás helyszíne
A fejlesztés 3 településen valósul meg, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaúj-Hegyközi kistérségben
található Abaújszántón, Boldogkőváralján és Boldogkőújfalun.

*Forrás: http://www.terport.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye hazánk legészakibb fekvésű megyéje, északi határa egyben
Szlovákiával szomszédos államhatár is. Területe: 7247,17 km², lakónépessége: 674 999 fő,
megyeszékhely: Miskolc.
Járások: Cigándi, Edelényi, Encsi, Kazincbarcikai, Mezőcsáti, Mezőkövesdi, Miskolci, Ózdi, Putnoki,
Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Szikszói, Tiszaújvárosi, Tokaji. Települések száma: 358 db

Abaújszántó
A Gönci járásában, Tokaji borvidék egyik települése. Miskolctól közúton kb. 40 kilométerre fekszik.
Természetföldrajzilag az Északi-középhegységben, a Zempléni-hegység nyugati lábánál, a Cserehát
és a Zempléni-hegység között, a Hernád völgyében, a Szerencsi-patak mellett fekszik.
Közúton a Szerencset (Magyarország) Gönccel összekötő, a Hernád bal partján vezető mellékúton
érhető el. Szintén megközelíthető még Encs (3-as főút) és a Zempléni-hegység keleti oldalán fekvő
Erdőbénye felől is. A közúti tömegközlekedést a Borsod Volán Zrt. autóbuszai végzik. Vonattal a MÁV
98-as számú, Szerencs–Hidasnémeti-vasútvonalán érhető el. Az Abaújszántó vasútállomás és az
Abaújszántói fürdő megállóhely működik.
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A település népessége 3062 fő. A 2011-es adatok alapján a településen a lakosságot 94,7% magyar,
6,3% cigány, 0,9% ukrán, 0,5% német, 0,1% román, 0,1% egyéb nem hazai nemzetiségű emberek
alkotják.

Boldogkőváralja
A Gönci járásában, Miskolctól 52 kilométerre, északkeletre, a Zempléni-hegység nyugati részén, a
Hernád völgyének peremén helyezkedik el.
A település népessége 1119 fő. A lakosságnak 84%-át magyar, a 16%-át cigány nemzetiségű emberek
alkotják.

Boldogkőújfalu
A Gönci járásában, Miskolctól 58 kilométerre-északkeletre található. A község a Zempléni-hegység
nyugati végén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye északkeleti részén helyezkedik el, a Szerencs-patak
széles völgyében, a Nagykorsós hegy lábánál. Encstől 9 km-re, keletre van. Domb és hegyvidék határán
kialakult halmaz jellegű település, a boldogkői vár szomszédságában.
Vasútállomása nincs, a Szerencs-Hidasnémet vasúti vonalon a boldogkőváraljai megállóhely a
legközelebbi vasúti elérhetőség. Közúton Miskolc, Encs irányából, Szerencs, Tállya felől Abaújszántón
keresztül, Kassa-Gönc irányából Boldogkőváralján keresztül érhető el. Busz A község buszközlekedése
jól szervezett. Külön iskolabuszok is vannak. A szomszédos településekre, és a megyeszékhelyre
(Miskolc) közvetlen autóbuszjárat van. A közeli boldogkőváraljai vasútállomás is elérhető autóbusszal.
A település népessége 576 fő. A település lakosságának 64%-át magyar, a 36%-át cigány származású
emberek alkotják.
A községben a munkalehetőség csekély. Egy pár ember tud helyben dolgozni. Az eljáró munkások
száma is a korábbi évekhez képest nagyon kevés. A közeli környéken nincs munkalehetőség, ezért a
vásárlóerő, a szolgáltatások iránti igény nagyon alacsony.
A község határában nagyon jó minőségű a szántóföld. Van 15-17 aranykoronás is. A kalászosok mellett
gyümölcsös termesztéssel is foglalkoznak

Jelenlegi elhelyezés
A kiváltandó intézmény Boldogkőváralján 1786-ban barokk stílusban épült volt Péchy-Zichy kastélyban
működik. Az „U” alakú, több mint 2500 nm alapterületű kastély a megyében a harmadik legnagyobb
kastélyépület. A kastély egyemeletes, alápincézett főépületéhez átellenesen szintén U alaprajzú,
földszintes melléképületek kapcsolódnak, egy nagyméretű zárt díszudvart közrezárva. A melléképületek
két sarkán egy-egy zsindelyfedésű, négyzetes alaprajzú, manzárdtetős saroktorony áll. Az egyes
udvarok között kocsi áthajtók biztosítják az összeköttetést. A kastélykert, melyet a kastély építésével
egy időben, az egykori öreg erdőből alakított ki a Péchy család, az angol és francia kertépítészet
stílusjegyeit hordozza. Az épület és a kert műemléki oltalom alatt áll, a műemléki törzsszáma:1041.
Az épületek állapota igen leromlott. A főépület salétromos, a falazatok és a tetőzete komoly felújításra
szorul. A saroktornyok fazsindelyes tetőzete részben beomlott, a használaton kívüli lóistálló és kocsiszín
melléképület egy része ledőlt, veszélyessé vált.
A gondozottakat a kastély főépületében helyezték el. A kisegítő funkciók, a személyzet és az
adminisztráció a korabeli cselédszárnyon működik. Az épületek mind funkcionális kialakításuk
tekintetében, mind fenntarthatóságuk tekintetében rendkívül kedvezőtlenek.*
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3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása
Előkészítési szakasz: 2017.02.27. – 2017.06.30.
A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a Szakmai Terv elkészítése, mely
megalapozza a projekt indokoltságát, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból.
Projektelemenként vizsgálja a projekt megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait,
következményeit.
A Szakmai Terv megállapításai alapján a projekt megvalósítása megalapozott gazdasági és társadalmi
szempontból is, így a Tervezési feladatok beszerzésre kerülnek, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges építési engedélyezési (bejelentési)/kiviteli tervdokumentáció, előzetes szakhatósági
egyeztetések, és a költségvetést alátámasztó költségbecslés elkészüljön. Elkészítésének határideje:
2017. június vége.
A projekt sarkalatos pontja a társadalmi elfogadtatás, mivel a társadalom többsége előítéletekkel
rendelkezik, így mind a helyszín kiválasztása, mind a szűken és tágan értelmezett lakókörnyezet
projekttel történő előzetes megismertetése, érzékenyítése kardinális jelentőségű a projekt sikerének
szempontjából. Az előzetes érzékenyítésre 2017.03.17-ig kerül sor. Ismertetésre kerülnek a pályázattal
kapcsolatos főbb ismérvek, elvárások, és projekt adatok. A feladat ellátásához nem kerül költség
elszámolásra.
A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a Közbeszerzési
Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás hatékony felhasználásának
átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó
igénybevétele, továbbá a beszerzéseket is a kiválasztott cég fogja lebonyolítani. A szakértő
beszerzésének várható időpontja 2017. március.

Megvalósítási szakasz: 2018. július 1 – 2018. december 31.
A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására három - a pályázó alkalmazásában álló (1 fő
projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő szakmai vezető kinevezésével kerül sor.
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Projektmenedzser 40 óra
Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó
eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő
előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében gazdálkodik a projekt megvalósításához
szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.

Pénzügyi vezető 40 óra
Felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez
szükséges információk és háttéranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt
mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámolói
pénzügyi részének elkészítéséért.
A projekt menedzser és a pénzügyi vezető díjazására nem számolunk el költséget a projekt
terhére.
Szakmai vezető 40 óra
Belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a megvalósítás jogszabályoknak,
normáknak és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért és magas színvonaláért.
A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon
valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a Szakmai Tervben rögzítettekkel.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően, megkezdődhet a kivitelezési feladatok ellátására
vonatkozó közbeszerzési eljárás összeállítása, mely eredményeként a szerződéskötést és
munkaterület átadását követően 2017. november 1-én megkezdődhet a kivitelezés.
Elképzelések szerint olyan lakások kerülnek kialakításra, mely korszerű megjelenésű, földszintes,
alacsony energia igényű épületek. A pályázat keretében 12 db épület készül új építéssel,
Boldogkőváralján 1 db szolgáltató központ és foglalkoztató, 4 db 12 férőhelyes lakás, Boldogkőújfaluban
1 db 8 férőhelyes lakás kerül kialakításra. Abaújszántó 1 db szolgáltató központ és foglalkoztató,
valamint 3 db 10 férőhelyes és 2 db 12 férőhelyes lakás kerül megépítésre.

Boldogkőváraljai fejlesztés
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében jelenleg mindösszesen 13 db olyan építési telket árulnak 12
településen az ingatlan.com adatbázis szerint, mely méretében, elhelyezkedésében, árában, közmű
ellátottságban maradéktalanul megfelelhetne a projekt elvárásainak. Ugyan ezen adatbázis alapján
jelenleg mindösszesen 6 olyan ház van eladó a megyében, mely méretében árában, kialakításában
megfelelő lenne a projekt szempontjából, de sem a megvásárolható telkek, sem a házak hirdetése nem
garantálja a környék biztonságosságát, a környezett rendezettségét, vagy a társadalmi elfogadottságot.
Ezért leginkább az önkormányzati tulajdonban álló üres építési telkek jöhetnek szóba, melyek néha nem
minden jellemzőjükben elégítik ki száz százalékosan a projekt elvárásait, de a többségét igen és a
jelenleg fennálló állapothoz képest, még így is ugrásszerű javulást hoz az ellátottak és a dolgozók életés munkakörülményeiben.
Boldogkőváralján az önkormányzattól kapott Vár utca családi házas beépítésű lakókörnyezet. Az építési
telkekhez aszfaltos út vezet, víz-gáz-villany közművek a telkek előtt kiépítésre kerültek, kivéve a
csatorna, mely nincs a településen. Ennek hiányát házi közműpótlóval küszöböljük ki. A telkek
rendezett, biztonságos környéken találhatóak, 800m-re a település központjától.
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A négy lakóépület nettó alapterülete nettó 200 m2/épület, melyek 12 fő férőhelyesek. A lakásokban 6
szoba kerül kialakításra, szobánként 2-2 fő elhelyezésével. A lakásokban konyha-étkező is kialakításra
kerül, a hozzá tartózó közösségi terekkel és kiegészítő helyiségekkel. Az épületek komplex
akadálymentesítéssel valósulnak meg.
A szolgáltató központ nettó alapterülete 275 m2, melyből 70 m2 a foglalkoztató. Itt nyer elhelyezést: 3
iroda, 1 közösségi helyiség, fejlesztő helyiségek, kiegészítő vizes blokkok, raktár, pihenő szoba,
személyzeti öltöző, melegítőkonyha étkezővel. Az építés során teljes körű akadálymentesítés valósul
meg. A szennyvíz házi központi szennyvíztisztítóval kerül megoldásra, mivel a település nem
rendelkezik szennyvízhálózattal. A telkek méretei a lakások számára 2 db 800 m2, 1 db 813 m2, 1 db
825 m2, a szolgáltató központ számára 1 db 821 m2 kedvező beépítési lehetőséggel.
A helyszínek megfelelnek az 1/2000 (I.27) SZCSM rendelet 110/F.§-ában foglaltaknak.
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Boldogkőújfalui fejlesztés
A lakóépület nettó alapterülete nettó 170 m2/épület, melyek 8 fő férőhelyes. A lakásban 4 szoba kerül
kialakításra, szobánként 2-2 fő elhelyezésével. A lakásban konyha-étkező is kialakításra kerül, a hozzá
tartózó közösségi terekkel és kiegészítő helyiségekkel. Az épület komplex akadálymentesítéssel
valósulnak meg.
A Boldogkőújfalui települési önkormányzat a 194 hrsz. telken biztosított a lakóépület elhelyezésére üres
telket, családi házas beépítésű környezetben. A telek részben közművesített, a szennyvíz
elhelyezéséről egyedileg kell gondoskodni, mivel a településen nincs közműves szennyvízelvezetés. A
telek mérete 1603 m2.

Abaújszántói fejlesztés
Abaújszántón 3 db 10 férőhelyes és 2 db 12 férőhelyes lakás épül, valamint egy szolgáltató központ
foglalkoztatóval. A lakóépületek nettó alapterülete a 10 férőhelyesek esetén nettó 185 m2/épület, a 12
férőhelyesek esetében nettó 200 m2/épület. A 10 fős lakásokban 5 szoba, a 12 fős lakásokban 6 szoba
kerül kialakításra,szobánként 2-2 fő elhelyezésével. A lakásokban konyha-étkező is kialakításra kerül,
a hozzá tartózó közösségi terekkel és kiegészítő helyiségekkel. Az épületek komplex
akadálymentesítéssel valósulnak meg.
A szolgáltató központ nettó alapterülete 285 m2. Itt nyer elhelyezést: 3 iroda, 1 közösségi helyiség ,
fejlesztő-foglalkoztató helyiségek, kiegészítő vizes blokkok, raktár, pihenő szoba, személyzeti öltöző,
melegítőkonyha étkezővel. Az építés során teljeskörű akadálymentesítés valósul meg. A települési
önkormányzat Abaújszántón a Cekeházi utcában biztosított a lakóépületek valamint a szolgáltató
központ elhelyezésére üres építési telkeket magaslati területrészen. A telkek jelenleg nem
közművesítettek, de a teljes közműhálózat elérhető az utcában. A telkek méretei az épületek számára
hrsz:1527/1378 m2, hrsz:1529/2438 m2, hrsz:1533/2794 m2, hrsz:1544/2294 m2 és hrsz:1548/2327
m2, a szolgáltató központ számára hrsz:1528/1295 m2, kedvező beépítési lehetőséggel.
A város felől a beépítendő telkekhez közelítve családi házas beépítésű a településrész, aszfaltozott
úttal, teljes közműellátással. A Cekeházi út bal oldalán, az Aranyosi patak melletti réten az
önkormányzat elképzeléseiben közösségi célú fejlesztések szerepelnek, mintegy kialakítva egy
kulturális kapcsolódást a Patay-kastélyegyüttes és Abaújszántó belváros között. Ezen cél érdekében a
Cekeházi úton fellelhető, lakatlan romos épületeket felvásárolta illetve felvásárolják a kulturált környezet
kialakítása érdekében.
Az önkormányzat komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a fent nevezett településrész megújuljon, a
leromlott állapotú kastélyépület és gazdasági épületei gazdára találjanak. A helyi önkormányzat 2003ban visszavásárolta a kastély épületét. A helyreállítást követően, az önkormányzat terveiben a kastély
és környezetének többfunkciós hasznosítása szerepel. A megújult kastélyban egy tájmúzeum,
konferenciaterem, vendéglátó helyiségek kaphatnak otthont, míg a kastélyt körülvevő egykori majorsági
épületekben vendégszállásokat alakítanának ki. Az épület helyreállítása a tetőzet és födémek
felújításával megkezdődött.
A beépítendő telkekhez felvezető utat az önkormányzat a közműfektetéseket követően kialakítja, szilárd
felülettel és közvilágítással szándékozik ellátni.
A projekt helyszínét adó Cekeházai városrész fejlesztése kiemelt önkormányzati feladat, ezért
kulcsfontosságú a közvetlen lakókörnyezet és a település lakosságának közös tájékoztatása a
városrészt érintő projektekkel és beruházásokkal kapcsolatban.
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A helyszínek megfelelnek az 1/2000 (I.27) SZCSM rendelet 110/F.§-ában foglaltaknak.

Felmérést követően a jó állapotú, használható eszközök áthelyezésre kerülnek az új otthonokba. Csak
azon eszközök kerülnek beszerzésre, melyek méretük, állapotuk miatt nem alkalmasak az új otthonban
történő áthelyezésre. Ezen felül az alapszolgáltatást és a foglalkoztatást szolgáló, segítő eszközök
kerülnek beszerzésre.
Az eszközbeszerzés csak a nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzését tartalmazza (irodabútorok,
informatikai eszközök, elektronikai cikkek, fűnyíró, háztartási gépek, stb.), melyek nem állnak
rendelkezésre megfelelő mennyiségben, vagy minőségben a kiváltandó intézményben. A beszerzésre
és üzembe helyezésre 2018. június 1 és 2018. szeptember 30-a között kerül sor.
A foglalkoztatókba a parkgondozáshoz, kertészethez, varrodai, mosodai feladatokhoz, grafikai,
nyomtatási és fénymásolási szolgáltatásokhoz kerülnek gépek, eszközök beszerzésre
A lakhatást illetve az alapszolgáltatáshoz és foglalkoztatáshoz való hozzáférést segítendő 2 db 9 fős,
speciális emelővel felszerelt mikrobusz kerül beszerzésre. az egyik Boldogkőváralján a másik
Abaújszántón kerül elhelyezésre.
A projekt elengedhetetlen része a közvetlen célcsoportok felkészítése a változásra, melyet különböző
szakmai programok rendezésével lehet elérni. A projekt megvalósítási szakaszában beszerzésre
kerülnek ezen célcsoportot támogató tréningek. Lesz külön felkészítő foglalkozás a gondozottaknak, a
régi szakemberek és munkatársak új feladatra felkészítő foglalkozások is, melyek egy részét belső
képzéssel valósítjuk meg. A pályázat keretein belül ezért erre költséget nem számolunk el.
A megvalósításhoz kötelezően hozzátartozik a műszaki ellenőr, a független könyvvizsgáló alkalmazása
a kötelező nyilvánosság biztosítása.
3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése
A pályázat keretében megvalósítani kívánt fejlesztések elsődleges hatásterülete a magas minőségű,
hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása, megvalósítása. A projektben megfogalmazott
célok és részcélok teljesülése esetén a várható társadalmi előny mindenekelőtt az ellátottak
életkörülményeiben történt változásoknak köszönhető, a gazdasági előny a projekt szempontjából csak
nagyon áttételesen jelentkezik.
a. Társadalmi és gazdasági hatások
Társadalmi hatás
Az elsődleges társadalmi hatása a projektnek a fogyatékkal élők körülményeinek oly módon történő
kialakítása jelenti, amely a családias környezetben történő nevelését, gondozását segítik elő. Ez
hosszabb távon az önálló felnőtt életvitelben is segítséget nyújt, hiszen könnyebben sajátítják el azokat
a készségeket, amelyek szükséges a boldoguláshoz. Önállóság-önálló életvitel-önellátás.
Gazdasági hatás
A projekt gazdasági hatása annyiban értelmezhető, hogy a közösségi ellátáson alapuló lakhatási
formának, köszönhetően a munkahelyek vonzóbbá válnak, az alapszolgáltatási gyűrű kialakítása,
bővülése munkahely bővítő hatással bír. A projekt megvalósulásával munkahelyek képződnek
közvetlenül és közvetve is, ezáltal új foglalkoztatási lehetőségek teremtődnek.
A társadalmi és gazdasági hatások konkrét hatásvizsgáló rendszerekre gyakorolt hatása:



Együttműködés a város egyházi- civil szervezeteivel.
A gondozottak kommunikáció fejlesztése is a lényeges feladatai közé tartozik, valamint az
esélyegyenlőség biztosítása is.
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az önálló életvitelhez szükséges tulajdonságok, gyakorlat kialakítása,
A gondozottak ápolását, nevelését az 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei alapján
szakalkalmazottak végzik.
Az összetett gondozási feladatok hatékony megoldására folyamatosan keressük az új
módszereket, eszközöket. Képzéseken, tréningeken veszünk részt, így igyekszünk megfelelni
az új kihívásoknak.
Az újonnan létrehozott ingatlanok biztosítják a támogatott lakhatás funkciót szolgáltató
helyiségek rendeltetésszerű kialakítását, megfelelnek a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben
foglaltaknak. Biztosítják a támogatott lakhatás új formáit, feltételeit.
Az építési tervben foglaltaknak megfelelően a fogyatékkal élők koedukált elhelyezése biztosítva
lesz.
Az új épületben kialakított helyiségek, korszerű, otthonos berendezés fogja biztosítani a
gondozottak biztonságos, családias jellegű elhelyezését, a saját tulajdon elhelyezését,
megőrzését, önállóságuk növelését, környezeti, társadalmi integrációjukat. A lakások
kialakításánál kiemelt szempont a komplex akadálymentesítés kialakítása.
Az újonnan kialakított konyha, kamra, mosókonyha és azok felszereltsége biztosítja az
elhelyezett gondozottak teljes körű ellátását, a főzés-sütés önálló rendszeres gyakorlását.
A korszerű bútorok, eszközök elősegítik az elhelyezett gondozottak a kor követelményeinek,
elvárásainak megfelelő gondozását, mind a hazai, mind az európai normáknak megfelelően.
A korszerű elhelyezés, a tárgyi feltételek megújulása feltételezhetően jó hatással lesz a
gondozottak mindennapi életére, életminőségére.
A szakmai fenntarthatóságot, a hatékonyabb működtetést biztosítja a projektbe beépített belső
képzési program, amelyet az ápoló-gondozók részére kívánunk biztosítani.
A megvalósíthatóság szakmai színvonalát segíthetik azok a tapasztalatcserék amelyek a
korábbi kiváltások során az ország több megyéjében új korszerű intézményeket hoztak létre.
A szakmai megvalósíthatóságot és fenntartást segíti az FSZK-val történő együttműködés.
A projekt egésze alatt természetesen nagy figyelmet fordítunk a diszkriminációmentes és
környezettudatos kommunikációra az esélyegyenlőség és az természetvédelem jegyében.
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Hatásviselő rendszer

Számszerűsített
mutató

A hatásmechanizmus leírása, eredménye

73 fő

A projekt keretében megvalósított képzéseknek köszönhetően a munkatársak
munkaerő piaci potenciálja emelkedik.

26 fő

A foglalkoztatás közvetett hatása oly módon jelentkezik, hogy az ellátottak az
integráltabb, családi hangulatot idéző gondozásnak köszönhetően könnyebben
érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk növekszik.

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac –
Közvetlen hatás

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac –
Közvetett hatás

84 fő

73 fő
2. Munkakörülmények – Közvetlen
hatás

A szolgáltató központban létrejövő kedvező munkakörülmények a munkatársak
munkavégzését annyiban segítik elő, hogy az intézményfejlesztéssel specifikusan
kialakuló helyiségekkel és eszközökkel a hatékony munkavégzés feltételei
megteremtődnek.

26 fő

A képzést követően a célirányosan beszerzett eszközökkel bevonhatóak a
foglalkozatásba.

2. Munkakörülmények – Közvetett
hatás

110 fő

A munkakörülmények javulása pozitív hatással van a foglalkoztatásban részt nem vevő
gondozottak mindennapjaira.

3. Társadalmi integráció és különleges
társadalmi csoportok védelme –
Közvetlen hatás

110 fő

A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi
életben való aktív részvételének biztosítása.

3. Társadalmi integráció és különleges
társadalmi csoportok védelme –
Közvetett hatás

Boldogkőváralja
lakossága: 1119 fő
Boldogkőújfalu
lakossága: 553 fő

A lakóházak és a szolgáltató központ kialakítása az ellátottak társadalmi integrációjára
közvetlenül, a település lakossága részéről az elfogadottság pedig közvetetten
jelentkezik.
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Abaújszántó
lakossága: 3062 fő
Összesen: 4734 fő
110 fő

A társadalmi integráció erősítésével valósul meg a projektben az esélyegyenlőségi
szempont elsősorban. Az integrációval biztosítható, hogy hosszabb távon a társadalmi
előítélek csökkenjenek.

4. Esélyegyenlőség – Közvetett hatás

110 fő

A közösségi alapú lakhatásnak köszönhetően az ellátottak a település életében
fokozottabb szerepet vállalhatnak, részt vesznek a település életében. Ezzel
biztosítható, hogy az önálló életvitele során is fontos lesz számukra a közösséghez
tartozás érzése.

5. Területi kiegyenlítődés – Közvetlen
hatás

Nem releváns

A fejlesztés pontszerű, a területi kiegyenlítődés közvetlenül nem jut szerephez a
projekt végrehajtásánál.

5. Területi kiegyenlítődés – Közvetett
hatás

Összes projekt
ellátottak száma

Az SZGYF jelen pályázati felhívásra több projektjavaslatot is benyújt, amennyiben a
projekteket együttesen vizsgáljuk, látható a területi kiegyenlítődésre való törekvés.

6. Személyhez és családhoz kötődő
jogok és lehetőségek védelme –
Közvetlen hatás

110 fő

A támogatott lakhatás működtetése során biztosítjuk a személyhez kötődő jogokat, az
ellátottaknak és a hozzátartozóknak rendelkezésre áll egy olyan helyiség, amely a
zavartalan kapcsolattartást biztosítja.

6. Személyhez és családhoz kötődő
jogok és lehetőségek védelme –
Közvetett hatás

Nem releváns

Nem releváns

73 fő

Az önkormányzatiság alatt a munkatársak véleménynyilvánítási lehetőségét értjük a
fejlesztéssel összefüggésben, azaz azt a képességet, hogy a projekt szakmai és
műszaki tartalmát megismerjék és álláspontjukat kifejtsék. A projekt előkészítése során
a munkatársak a felkészítő programok kialakításában, a tervezés során az épületek

4. Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás

7. Önkormányzatiság,
döntéshozatalban való társadalmi
részvétel – nyilvánosság,
igazságosság, erkölcs – Közvetlen
hatás
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helyiségeinek kialakításának tervezésében, illetve a beszerzésre kerülő eszközök
meghatározásában vettek részt.

7. Önkormányzatiság,
döntéshozatalban való társadalmi
részvétel – nyilvánosság,
igazságosság, erkölcs – Közvetett
hatás

4734 fő

A projekt előkészítése során lefolyatott lakossági érzékenyítés során a település
lakosai megismerhették a fejlesztés tartalmát és arról véleményt alkothattak, amelyet a
tervezés során a pályázó figyelembe vett.

8. Közegészségügy, közbiztonság –
Közvetlen hatás

Nem releváns

8. Közegészségügy, közbiztonság –
Közvetett hatás

Nem releváns

9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság –
Közvetlen hatás

Nem releváns

9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság –
Közvetett hatás

Nem releváns

10. A szociális ellátó-rendszerekhez
történő hozzáférés – Közvetett hatás

a járás lakossága

A szolgáltatási gyűrű bővítésével, fejlesztésével az ellátottak új alapszolgáltatásokhoz
férnek hozzá.

10. A szociális ellátó-rendszerekhez
történő hozzáférés – Közvetlen hatás

110 fő

A szolgáltatási gyűrű bővítésével, fejlesztésével az ellátottak új alapszolgáltatásokhoz
férnek hozzá.

11. Kutatás – fejlesztés

-

Nem releváns

12. Nemzetközi kapcsolatok, határ
mentiség – Közvetlen hatás

-

Nem releváns
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12. Nemzetközi kapcsolatok, határ
mentiség – Közvetett hatás

-

Nem releváns

13. Közszféra pénzügyi és szervezeti
keretei - Közvetlen hatás

-

A korszerű létesítmények üzemeltetési és karbantartási költségei a korábbi intézményi
kiadásokhoz képest csökkenek, ezáltal költséghatékonyabb fenntartás érhető el

13. Közszféra pénzügyi és szervezeti
keretei – Közvetett hatás

-

A költséghatékony intézményi üzemeltetés az SZGYF intézményi költségvetésére is
kedvező hatással bír.
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b. Környezeti hatások
A projekt környezeti hatásai a beruházási projektelemet leszámítva elhanyagolhatóak, a projekt
végrehajtása során arra kell törekedni, hogy a környezetterhelést a lehető legalacsonyabb szintre kell
szorítani.
A tervezett létesítmény építésekor semmilyen káros anyag nem keletkezik, nem épül be.
Veszélyes hulladék az üzemelés során sem keletkezik. A keletkezett kommunális hulladék konténerben
való összegyűjtés során az arra illetékes hulladék elszállító céggel szerződés szerint rendszeresen
elszállításra kerül. Az épület fűtési rendszere a műszaki leírás szerint, szennyező pontforrás nem
keletkezik.
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Környezeti hatások
A projekt környezeti hatásai a beruházási projektelemet leszámítva elhanyagolhatóak, a projekt végrehajtása során arra kell törekedni, hogy a környezetterhelést
a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani.
Számszerűsített
mutató

A hatásmechanizmus leírása, eredménye

39 család

A kivitelezéssel együtt járó szálló por a beruházás közvetlen
közelében fejti ki hatását, a kivitelezés megkezdését megelőzően
az érintetteket a kivitelező tájékoztatni fogja, továbbá törekedni fog
a szennyezés mérséklésére.

1. Levegőtisztaság – Közvetett hatás

48 m3 x 20% X1,775

A projekt keretében épített új intézmény korszerű fűtési
rendszerének köszönhetően a levegőbe jutó üvegházhatású gázok
előreláthatóan minimálisan 20%-al csökkennek. (A földgáz
elégetésekor kibocsátott széndioxid együtthatója: 1,775)7

2. Talajminőség és talajerőforrás –
Közvetlen hatás

5419 m2

A kivitelezéssel érintett építési területen jelentkező szennyeződés
megszűntetése a kivitelező feladata lesz, így ez a káros környezeti
hatás átmeneti lesz csupán.

2. Talajminőség és talajerőforrás –
Közvetett hatás

-

Nem releváns

3. Területhasználat – Közvetlen hatás

4.841 m2

A kivitelezés ideje alatt a beruházás helyszínén és a közvetlen
közelében lehet számítani fokozottabb területhasználatra, amely
adott esetben a szomszédos lakóingatlanok lakóinak okoz
kellemetlenséget. A kivitelező feladata a hatás mérséklése.

3. Területhasználat – Közvetett hatás

-

Nem releváns

Hatásviselő rendszer

1. Levegőtisztaság – Közvetlen hatás

7

http://www.gazdasagosenergia.hu/article/117/CO2-kibocsajtas
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Számszerűsített
mutató

Hatásviselő rendszer

4. Hulladéktermelés, hulladékhasznosítás
– Közvetlen hatás

kitermelt talaj 1464 to;
vegyes építési és
bontási hulladék 34 to;
ásványi eredetű
építőanyag hulladék 44
to
10 csoport * 120 L/hét

4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás
– Közvetett hatás

szolgáltató központ:
2*240 L/hét
Összesen: 1680 L/hét

8

A hatásmechanizmus leírása, eredménye

A kivitelezés során keletkezett hulladékok kezelése, illetve
elszállíttatása a kivitelező feladata, a kivitelezés során a tervező
által megadott hulladék mennyiségekkel számolt a pályázó.

Az új intézmény a keletkezett hulladékok kezelésre a helyi
hulladékszolgáltatóval köt szerződést, a jelenlegi tapasztalatok
alapján csoportonként 120 l hulladék keletkezik hetente.
Amennyiben a szolgáltatási területen az újrahasznosítható
termékek gyűjtésére van mód, akkor az intézmény vállalja, hogy
elkülönítetten kezeli az újrahasznosítható hulladékot.

5. Környezeti kockázatok megjelenése –
Közvetlen hatás

110 fő

A munkatársak az ellátottak körében hangsúlyozza a
környezettudatos szemlélet alkalmazását, illetve törekszik
energiatakarékos eszközök alkalmazására a beszerzések során.

5. Környezeti kockázatok megjelenése –
Közvetett hatás

-

Nem releváns

6. Mobilitás, energiafelhasználás –
Közvetlen hatás

2*3,96 tCo2/év

A projekt során beszerzett gépjárművek éves szinten átlagosan
maximum 20.000 km-t tesznek meg, a tervezett gépjárműhöz
hasonló gépjárművek károsanyag-kibocsátása 198g/km8.

6. Mobilitás, energiafelhasználás –
Közvetett hatás

-

Nem releváns

http://www.commercialfleet.org/tools/van/co2-emissions/ford/
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3.1.4. Pénzügyi terv
A pályázatban vállalt tevékenységek költségvetési sarokszámait az alábbi táblázat mutatja. A részletes
költségvetést, az egyes tételek bemutatásával, indoklásával az elektronikus pályázati adatlap „Pénzügyi
adatok” pontja tartalmazza.
Tevékenységek / Munkacsomagok
1. Projekt előkészítés költségei
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
3.
költségei
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
4.
költségei
5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
6. Célcsoport támogatásának költségei
7. Projektmenedzsment költség
8. Általános (rezsi) költség
10. Tartalék
PROJEKT ÖSSZESEN
Támogatás
Önrész

Bruttó ár
56 884 500 Ft
862 981 000 Ft
14 937 485 Ft
2 964 600 Ft
0 Ft
5 200 000 Ft
19 250 000 Ft
282 415 Ft
0 Ft
962 500 000 Ft
962 500 000 Ft
0 Ft

A pályázat pénzügyi fenntarthatóságának, illetve a megfelelő finanszírozást alátámasztó cash-flow-nak
a bemutatására likviditási terv készült, mely a projekt adatlap mellékleteként kerül a támogató számára
benyújtásra.
A likviditási terv kiadási sorainak tervezése a projekt költségvetésének, megvalósítási ütemtervének,
illetve a pályázati felhívásban meghatározott mérföldkövek figyelembevételével került kialakításra. A
bevételi oldal tervezése során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet által biztosított maximális előleg
mértékkel kalkuláltunk, mely figyelembe véve a projektre vonatkozó 100%-os támogatási intenzitást, a
megvalósítás szempontjából biztonságos likviditást nyújt.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117/A. § (2) bekezdése szerint: „Az adott naptári évben folyósított
támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott
naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.”
A megfelelő likviditás biztosítása érdekében a szerződéskötést követő legkorábbi időpontban élni
kívánunk a támogatási előleg maximális mértékével, mely a 2017. évre eső megvalósítási költségek
150%-a. Az előlegben a tárgyévben tervezett kiadásokhoz mérten megjelenő 50%-os többletfedezet
megfelelő biztonságot nyújt a projekt finanszírozhatóságához. A 2018. év vonatkozásában szintén a
lehető legkorábbi időpontban le kívánjuk hívni a projekt teljes, fennmaradó támogatás tartalmát előleg
jogcímén, ami biztosítja, hogy a projekt zárásáig folyamatosan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre.
A projekt időszak alatt egyetlen évben sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val.
A projekt eredményeinek pénzügyi fenntartásának fedezetét a mindenkori Költségvetés biztosítja.

A fenntarthatósági és költséghaszon számítások módszertani alapjai:


A vizsgálat időhorizontja a projekt végrehajtása szempontjából: 2017 – 2018.
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A vizsgálat időhorizontja a projekt fenntartási időszaka szempontjából: 2019 – 2024.
Saját forrás finanszírozásának módja: nem releváns, tekintettel arra, hogy a projekt 100%-os
támogatási intenzitású.
A projektgazda és a tevékenység jellege: közcélú, nem jövedelemtermelő.
A projekt és az eredmények működtetője: Pályázó
Amortizáció kezelésének módszertana: számviteli tv. szerinti ÉCS alkalmazása,
maradványérték alkalmazásával (aktiválást követő 10. évben immateriális javak esetén
aktiválási érték 10%-a, materiális javak esetén 5%-a), jelen pályázat esetében nem releváns.
Pályázó áfa-státusza: projekt kapcsán áfa visszaigénylésre nem jogosult, a költségvetés bruttó
értéken tervezett.
A számítások az Útmutató elvárásainak megfelelően fejlesztési különbözet módszerével
készültek.
A számítások alapja a projekt megvalósulási költség-ütemezése.
A számításokat a „projektre” végeztük el, a megvalósításon felül 10 éves futamidőre, folyó áron
(infláció figyelembe vételével), 8%-os diszkont kamatláb alkalmazásával.
A számítások alapjául szolgáló értékek meghatározásánál (különösen üzemeltetési költségek)
a szakmai sztenderdek figyelembe vételével jártunk el, korrigálva ezeket az értékeket a
pályázóra vonatkozó egyedi adatokkal (munkavállalói létszám, ellátotti létszám).
Az inflációs prognózisok alapjául a 2016 decemberében az MNB honlapján elérhető inflációs
prognózisok alapul vételével jártunk el (https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflaciosjelentes/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 célkitűzésinek és
megvalósítását veszélyeztető fő kockázatok. Ezen kockázatok jellegüket tekintve lehetnek külső, illetve
belső kockázatok. A külső kockázatok a projektet tervező, illetve végrehajtó munkatársak hatáskörén
kívül álló okból lépnek fel. A belső kockázatok a projekt a végrehajtása során a végrehajtótól függenek.
Kockázat mértéke alapján megkülönböztetünk kis-, közepes-, és nagymértékű kockázatot. Kismértékű
kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek valószínűsége és jelentősége kicsi, vagy amelynek
alacsony a valószínűsége, de közepes lényegi befolyása van a projektre, vagy fordítva, hogy kis
horderejű, de közepes az előfordulásának valószínűsége. A közepes mértékű kockázat olyan esemény
vagy körülmény, amelynek valószínűsége és hordereje egyaránt közepes, vagy amelynek nagy a
valószínűsége, de kicsi projektszempontból a jelentősége, vagy amelynek kicsi a valószínűsége, de
nagy horderővel rendelkezik. Nagymértékű kockázatról olyan esemény bekövetkezése vagy körülmény
fennállása esetén beszélünk, amelynek valószínűsége és hatása együttesen nagy, vagy amelynek nagy
a valószínűsége közepes horderővel, vagy amelynek közepes a valószínűsége, de nagy jelentőséggel
bír.
A kockázatkezelési kulcsfontosságú szerepet tölt be a projekt zökkenőmentes megvalósításában,
melynek fontos elemei a kezelési eljárások hatékony és reszponzív kialakítása, az ehhez szükséges
erőforrások biztosítása, a kezelési terv végrehajtása, és az eredményességek hosszú távú nyomon
követése. Az esetlegesen a projektet negatívan befolyásoló esemény bekövetkeztekor, valamint a
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nemkívánatos állapot megszűnésekor a megfelelő érintettek felé irányuló kommunikáció és tájékoztatás
rendkívül fontos.
a. Pénzügyi kockázatok elemzése
Mivel a projekt fizikai befejezésére még 2018. december 31-e előtt sort kell keríteni, így minden
megvalósítást módosító körülményre érdemes odafigyelni. Az érzékenységvizsgálat célja azon kritikus
változók és paraméterek kijelölése, amelyek tervtől való eltérése módosíthatja az egyes költség
paramétereket, és ez által közvetve az egész projekt megvalósítását. Elemzés során érdemes
figyelembe venni a projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi eszközök teljes projekt időtartam alatti
rendelkezésre állását, pénzügyi és szakmai ütemezést, valamint a fenntarthatósági költségek
biztosítását. Pénzügyi szempontból komoly kockázatot jelent a projekt megvalósításában az útmutató
szigorú elszámolásokra vonatkozó előírásától való eltérés. A megfelelő likviditás biztosítása érdekében
a szerződéskötést követő legkorábbi időpontban élni kívánunk a támogatási előleg maximális
mértékével, mely a 2017. évre eső megvalósítási költségek 150%-a. Az előlegben a tárgyévben
tervezett kiadásokhoz mérten megjelenő 50%-os többletfedezet megfelelő biztonságot nyújt a projekt
finanszírozhatóságához. A 2018. év vonatkozásában szintén a lehető legkorábbi időpontban le kívánjuk
hívni a projekt teljes, fennmaradó támogatás tartalmát előleg jogcímén, ami biztosítja, hogy a projekt
zárásáig folyamatosan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. A projekt időszak alatt egyetlen évben
sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val.
A likviditási és Cash-flow kockázattal nem kell számolnunk, mivel minden szükséges fedezetül szolgáló
forrást a rendelkezésünkre bocsájtják a projekt megkezdése előtt. Az intézményi férőhelyek kiváltását
célzó projekt szigorú és folyamatosan kontrollált szakmai és pénzügyi ütemezéssel valósítjuk meg, ami
a projekt pénzügyi ütemezésének csúszását hivatott meggátolni. A beruházás kockázatát csökkenti,
hogy a lehetséges előre nem várt kockázatokra tekintettel tartalékot képzünk.
A lehetséges felmerülő pénzügyi kockázatokat a következő táblázat tartalmazza
Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok
Kockázat
Projekttevékenységek csúszása az
ütemtervhez képest

Valószínűség

Közepes

Hatás

Kezelés

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

Közepes

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

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

Alacsony
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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.
ERŐSSÉGEK








GYENGESÉGEK

Sokrétű, többéves munkatapasztalat
Magas
szakképzettség,
kliensközpontúság
Szakmai elhivatottság
Jó dolgozó-kliens kapcsolat
Dolgozók rugalmassága, új helyzetekhez
történő alkalmazkodás képessége
Erős TEAM







Létszámhiány
Dolgozók fizikai és pszichés túlterheltsége
Nem megfelelő információáramlás
Egyes dolgozók érdektelensége, közömbössége
Forráshiány

LEHETŐSÉGEK





VESZÉLYEK





EU-s források elérhetősége, fejlesztési
lehetőségek
Ellátási formák, szolgáltatások körének
bővítése
Szakmai továbbképzések, szupervíziók
Szakmai létszám bővítése

Finanszírozás csökkenése
Létszám stop
Változó, bizonytalan gazdasági környezet
Intenzíven változó jogszabályok

A keresztkapcsolatok elkészítését és tanulmányozását követően az alábbiakban meghatároztuk azt,
hogy az erősségek milyen lehetőségek kiaknázását segítik, mely területeken teszik lehetővé a
veszélyek elhárítását, illetve a gyengeségek közül melyek azok, amelyek akadályozzák az egyes
lehetőségek kihasználását, illetve a tényleges veszélyek elhárítását.
Az erősségeink jellemzően segítik a lehetőségek kihasználását. Leginkább a pályázati lehetőségek
kihasználásában válnak előnnyé az erősségek, de a szolgáltatás bővítésében, fejlesztésében is
dominánsak lehetnek. A dolgozók szakmai továbbképzésével, és a szupervíziók lehetőségével
nagymértékben csökkenthető a szakemberek kiégése. Az erősségként megjelenített erős TEAM
munka, magas szakképzettség, a több éves munkatapasztalat, a jó dolgozó-kliens kapcsolat hozzájárul
a magas színvonalú szakmai munka megvalósulásához, és az ellátottak életminőségének javulásához.
Az egyéb külső tényezőkre, mint a gazdaság és a jogszabályi környezet, az erősségek nem lehetnek
hatással, ezekkel a kockázatokkal továbbra is számolni kell. A szakmai létszám fejlesztésével a
dolgozók túlterheltsége, esetleges érdektelensége csökkenthető. A pályázat adta lehetőségek
megfelelő kihasználásával egy a kor elvárásainak megfelelő lakhatási körülmények biztosíthatóak a
fogyatékkal élők számára.
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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 minősége
nem megfelelő

Alacsony

Közepes

Szállítók körültekintő kiválasztása, elvárt
eredmények pontos definiálása

Információs

Alacsony

Magas

Előzetes felmérések, valamint az érintettek
minden döntési ponton való bevonása

Magas

Azonos típusú hátrányos helyzetű
emberek kerülnek egy ingatlanba, így
koncentráltabban lehet speciális
igényeiknek megfelelő körülményeket
biztosítani szakszerű ápolókkal

Fogyatékosok, pszichiátriai betegek és
szenvedélybetegek állapotára negatív
hatással van a környezetváltozás

Közepes

Az önálló életvitellel járó új, a
fogyatékkal élők számára ismeretlen
kockázatok, személyes tapasztalatok,
kivédési technikák hiánya

Közepes

Magas

Az ellátottak felkészítése a veszély
létezésére, a szükséges teendőkre. Az
ellátottak felkészítését megcélzó megfelelő
módszer megválasztása.

Rosszul felmért, megítélt szükségletek

Közepes

Magas

Az egyéni szükségletekhez igazodó
támogatás nyújtása, körültekintő
szükségletfelmérés

Alacsony együttműködési hajlandóság
a fogyatékosok részéről, nem
tudnak/akarnak beilleszkedni

Alacsony

Magas

Közvetlen támogató környezet
megteremtése, emellett az fogyatékosok
alapos felkészítése

Magas

Szakemberek, ápoló-gondozók
képzése/továbbképzése a közösségi
alapú ellátás eredményessége céljából

Rendelkezésre álló humán kapacitás
hiánya

Közepes
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Jelenlegi intézményi dolgozók az új
szolgáltatási struktúrának nem
felelnek meg
Dolgozói ellenállás az új a
megszokottól eltérő
munkakörülmények, alkalmazott
szakmai módszerek miatt

Közepes

Közepes

Magas

Bevonás, képzés, mentorálás

Magas

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

Jogi szempontú kockázatok
Jogszabályi előírások változása

Közepes

Közepes

Egyeztetések a fenntartókkal, regionális
és országos döntéshozókkal

A megadott határidőre a szerződések
nem kerülnek aláírása

Alacsony

Közepes

A tevékenységek körültekintő ütemezése

Intézményi kockázatok

Projektmenedzsment színvonala nem
megfelelő

Szakmai vezetés színvonala, a
tevékenységek koordinációja nem
megfelelő

Alacsony

Alacsony

Magas

A projektvezető feladatainak
megvalósításához tapasztalattal
rendelkező projektvezető alkalmazását
biztosítjuk, szakmai tapasztalatai a
kiírásnak és projekt elvárásainak
megfelelnek.

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 megkezdése előtti
szemléletformáló program

Magas

Érzékenyítő rendezvények szervezése,
személyes és egyéni konzultáció,
csoportos találkozó, ellátottak és
lakókörnyezet képviselőinek közös
programja által

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

Közepes

3.1.6. Fenntartás
A kiváltott épület egy műemléki védelem alatt álló kastély, amely hasznosítását nem tervezzük a
projekt keretein belül, visszaadásra kerül a tulajdonos Magyar Állam részére. A kastély épületének, mint
műemléknek a karbantartása, felújítása, a funkcióra alkalmassá tétele számos jogszabályi korlátozó
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előírásba ütközik, tekintve, hogy a megfelelő örökségvédelmi eljárások lefolytatása szükséges az
építési tevékenységekhez. A projekt során megvalósítandó új építésű ingatlanok létesítése és
fenntartása ezzel szemben nem ró ránk ilyen terheket, biztosítva ez által az ott lakók, illetve dolgozók
komfortját és biztonságát.
A kiváltásra kerülő épület jelenlegi rezsi költségei 13.590.000 Ft/év. Számításaink alapján a rezsi
kiadások a fejlesztés eredményeként létrejövő új épületek esetében évi szinten átlag 7.902.500 Ft/évre fog mérséklődni. A korszerű és költség-optimális épületenergetikai megoldásoknak köszönhetően,
ez 42%-os megtakarítást eredményez a jövőre nézve,
Az ellátottak életkörülményeinek színvonala összehasonlíthatatlanul javulni fog a minőségi és családias
lakókörnyezet kialakításának révén, valamint az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott
szolgáltatás nyújtása eredményeként. Az intézmény által foglalkoztatott tapasztalt szakemberei
garanciát adnak a projekt hosszú távú fenntartására. Figyelembe kell venni, hogy a támogatott lakhatási
forma az új alapszolgáltató és foglalkoztató működtetése magasabb személyi létszámot igényel. A
jelenlegi 61 fő mellé a fenntartási időszakra – jelenlegi jogi szabályozás mellett - további 41 fő felvétele
indokolt. Ez átlagos bérekkel számítva, éves szinten 111.800.000 Ft bér és járulék költségnövekedést
jelent ugyan a projekt befejezését követő időszakra, de a jogi szabályozás vélhetően a fenntartási
időszakra változni fog. Tekintettel erre, és arra,hogy az új munkahely teremtésével a projekt hozzájárul
a térség gazdasági fejlődéséhez a projekt fenntarthatósága biztosított hosszú távon is.
A többi költségnemben nem várunk jelentős változásokat. A támogatás folyósítása után az SZGYF
alapfeladataihoz illeszkedő források biztosítják a projekt eredményeinek fenntartását. A lakások
tényleges működési évétől kezdve a kiadások jelentősen csökkennek. A kiadás csökkenés jelentősen
az energiafelhasználás, fogyasztáshoz kapcsolódóan realizálódik.
A munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő szolgáltatások fejlesztése során a projekt
célcsoportja rehabilitációs folyamatok eredményeként munkavégzésre alkalmassá válhatnak.. Az
integráció jelentősége az érintett települések lakóinak érzékenyítése során nagy hangsúlyt kell, hogy
nyerjen. Tudatosítani szükséges, hogy a projekt által megvalósítandó ellátási forma révén közvetlenül
és közvetve pozitívan változik a mikrorégió munkaerő- és fogyasztási helyzete.
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Megnevezés
Ingatlanvásárlási költség
Beruházási költség
Gáz, távhőfogyasztás
éves
költsége
Áramfogyasztás éves költsége
Vízfogyasztás éves költsége
Egyéb energiafogyasztás éves
költsége
Karbantartási, felújítási költségek
Bér és járulékköltségek
Anyagköltségek
Egyéb költségek
Kiadási pénzáram
Állami támogatás
Saját bevétel
Pályázati támogatás
Adományok
Egyéb idegen forrás
Bevételi pénzáram

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0 Ft
288 750 000
Ft

0 Ft
673 750 000
Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 400 000 Ft

9 400 000 Ft

4 470 000 Ft

4 470 000 Ft

4 470 000 Ft

4 470 000 Ft

4 470 000 Ft

2 520 000 Ft

2 520 000 Ft

1 357 500 Ft

1 357 500 Ft

1 357 500 Ft

1 357 500 Ft

1 357 500 Ft

1 670 000 Ft

1 670 000 Ft

2 075 000 Ft

2 075 000 Ft

2 075 000 Ft

2 075 000 Ft

2 075 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
166 200 000
Ft
6 100 000 Ft

0 Ft
166 200 000
Ft
6 100 000 Ft

0 Ft
278 000 000
Ft
6 100 000 Ft

800 000 Ft
278 000 000
Ft
6 100 000 Ft

1 200 000 Ft
278 000 000
Ft
6 100 000 Ft

1 600 000 Ft
278 000 000
Ft
6 100 000 Ft

2 000 000 Ft
278 000 000
Ft
6 100 000 Ft

37 000 000 Ft
511 640 000
Ft
173 590 000
Ft
49 300 000 Ft
288 750 000
Ft
0 Ft

37 000 000 Ft
896 640 000
Ft
173 590 000
Ft
49 300 000 Ft
673 750 000
Ft
0 Ft

37 000 000 Ft
329 002 500
Ft
284 602 500
Ft
44 400 000 Ft

37 000 000 Ft
329 802 500
Ft
285 402 500
Ft
44 400 000 Ft

37 000 000 Ft
330 202 500
Ft
285 802 500
Ft
44 400 000 Ft

37 000 000 Ft
330 602 500
Ft
286 202 500
Ft
44 400 000 Ft

37 000 000 Ft
331 002 500
Ft
286 602 500
Ft
44 400 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
511 640 000
Ft

0 Ft
896 640 000
Ft

0 Ft
329 002 500
Ft

0 Ft
329 802 500
Ft

0 Ft
330 202 500
Ft

0 Ft
330 602 500
Ft

0 Ft
331 002 500
Ft
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3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV
3.2.1. A 2.3 pontban bemutatott
tevékenységek bemutatása

új

szolgáltatási

struktúra

kialakításához

szükséges

A kiváltott ingatlan hasznosítása
Hasznosítási terv
Hasznosításra nem kerül sor, a kiváltott ingatlan visszaadásra kerül a tulajdonos Magyar Állam javára.

3.2.2. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése
A kiváltott intézmény és egységeinek leírása az ellátandó szakmai feladatok szempontjából
A projekt keretében 10 lakóépületben kerül elhelyezésre az 110 gondozott. 6 épület 12 férőhelyes, 3
épület 10 férőhelyes és 1 épület 8 férőhelyes. Épületen belül 6, 5, illetve 4 szoba kerül kialakításra, egyegy szobában 2 fő kerül elhelyezésre, biztosítva ez által a zavartalan privát szférát. A lakások
kialakításánál igény volt, hogy alakuljon ki olyan közösségi tér-együttes, ahol akár minden gondozott
egyidejűleg is jelen lehessen, valamint a hozzátartozókat fogadhassák. Igény volt az is, hogy lehetőleg
egy központi tér-együttesre szerveződjenek a szobák. Előbbi két igény megvalósítása érdekében
igyekeztünk úgy tervezni az épületeket, hogy a nappali tartózkodó (élettér), az étkező és az ehhez
csatlakozó konyha egy helyiségcsoportot alkosson. A szobák közelében készülnek az akadálymentes
vizes blokkok, melyek közül az egyik kádfürdős, a másik zuhanyzós elrendezésű. A 12 fős lakásokban
ezen kívül 1 normál kialakítású fürdőegység is készül. Kialakításra kerül egy kültéri fedett tartózkodó az
épülethez csatlakozóan, vagy az udvaron önállóan kialakítva.
Az ellátottak összetétele az akadálymentes szükséglet szempontjából
Az épületek komplex akadálymentes megoldással készülnek, tekintve, hogy az ellátottak szükségleti
összetétele és az egyéni állapotok az idők folyamán változhatnak.
A fogyatékos emberek nem kötelesek engedélyt, vagy jóváhagyást kérni, nem kötelességük elnyerni
a helybeliek jóindulatát, amikor odaköltöznek valahová, ahol mások is élnek. Jelenlétük éppen olyan
természetes kell, hogy legyen, mint bárki másé, és ez ellen tiltakozni, akciókat szervezni csak a
jelenleg is hatályos jogszabályok megsértésével lehet.
Az adott település lakosságát a minél
kedvezőbb befogadás érdekében a projekt során különböző módokon lehet elfogadóvá tenni:






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

Az attitűd változásához sok idő és folyamatos munka szükséges. Ezért a helyi közösséget érdekeltté
kell tenni a változtatásra (pl. bemutatva, hogy mennyi munkahelyet teremt az átalakítás). A helyi
közösségben integráló programokat fogunk szervezni. A kisközösségben élők számára, máig élő
hiedelmek és ismerethiány miatt nem biztos, hogy kívánatos lesz a fogyatékossággal élőkkel való
közösségvállalás, a velük való mindennapi találkozás. Az előítéletek oldására az ismeretek átadása
fontos az itt élők számára. Ennek érdekében az itt dolgozók mesélnek környezetükben munkánk
szépségéről, az értelmi fogyatékosok emberi értékeiről. Ha a család beszélget az ilyen dolgokról és
pozitív a véleménye, az hat a gyermekre is. Ha már gyermekkorban találkozik a mássággal,
megtanulja, hogyan segítsen a rászoruló embernek. Dolgozóink sok olyan ismeretet tudnak átadni
környezetükben, amelyek megváltoztatják a fogyatékos emberekkel szembeni nézeteket,
véleményeket, főleg egy olyan kistelepülésen, mint a mi városunk.
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A telkek kiválasztásához több helyszínt is megnéztünk. A leendő szomszédokkal, a település
lakosságával a vásárlás előtt elbeszélgetünk, majd a felújítást követően, a beköltözés előtt az új lakókat
is elvisszük bemutatni a szomszédokhoz. Nagy lehetőség ez, megnyílhat számukra egy új világ
kapuja, melyben majdnem olyan életet élhetnek, mint azok az emberek, akik birtokában vannak
valamennyi testi-szellemi képességüknek.
Intézményünk 61 dolgozója a helyi településen, illetve a kistérség településein él. Évtizedek óta
dolgoznak fogyatékossággal élők között. A dolgozók és családtagjaik megismerték és elfogadják az
itt élő lakókat. Így a tágabb környezetük is ismeri és akceptálja ezeket az embereket.
A helyi támogatói háló elsősorban a dolgozókat, a családtagjaikat, és a barátaikat, másodsorban a
lakók hozzátartozóit, családtagjait jelenti. A támogatói háló széles körben történő kiterjesztéséhez még
elég sok idő és megértés szükségeltetik, azonban a folyamatos integráló programokkal belátható időn
belül az álomból valóság válhat.
A távolabbi támogatói hálóba a hasonló tevékenységet folytató intézmények sorolhatók. Az
előkészítési munkálatok során felvettük a kapcsolatot más intézményekkel, akiknek van már
tapasztalata a kivitelezésben.

Ellátottak szükségletei
Az intézmény 110 ellátottja közül 29 fő képes önálló mindenfajta segítség és segédeszköz nélküli
mozgásra, 81 fő valamilyen szinten mozgásában akadályozott.
A Boldogkőváralján és Boldogkőújfalura költöző 56 fő közül 49 fő mozgássérült, mely közül 19 fő
kerekesszékkel közlekedik, 20 fő (gyermek) babakocsival, 2 fő járókerettel, 9 pedig gyógycipő
segítségével.
Az Abaújszántóra költöző 54 fő közül 32 fő mozgássérült, mely közül 2 fő kerekesszékkel közlekedik,
30 pedig gyógycipő segítségével.
Elhelyezésük önellátási képességük szerint vegyesen történne, hogy segítséget nyújthassanak,
esetleg példát mutathassanak, tanulhassanak egymástól.

Tárgyi feltételek, eszközök
A pályázat keretében létrehozandó lakóépületek (lakóotthon) berendezési tárgyai, tárgyi feltételei és
eszközei a Szakmai rendelet 110/E. § és 110/F. §-aiban foglalt előírásoknak megfelelve kerülnek
meghatározásra és beszerzésre.
A lakóépületeket (lakóotthonokat) egy részében új bútorokkal szükséges berendezni, mert a kitagolásra
kerülő kastélyépületben található bútorok egy része elavult, korszerűtlen. Új bútorok beszerzésével az
ellátottak állapotához és igényeihez leginkább illeszkedő berendezési tárgyak biztosíthatóak számukra.
A jó állapotú, költöztetésre alkalmas bútorok átkerülnek az új lakásokba.
A lakóotthonok (lakóházak) berendezésekor figyelemmel kell lenni a lakók speciális igényeire, többek
között arra, hogy a berendezési tárgyak az akadálymentes közlekedést, a segédeszközök használatát
ne akadályozzák. További fontos szempont, hogy a beszerzett eszközök a lakók személyes biztonsága
mellett növeljék a lakók komfortérzetét is.
Figyelemmel kell lenni a tárgyi eszközök beszerzése során a lakók ízlésére, esetleges egyedi
kéréseikre, a hozzátartozókkal, gondnokokkal való egyeztetést követően a lakóotthonokba
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(lakóházakba) behozható személyes tárgyakra, eszközökre az ingatlanok otthonosabbá tétele
érdekében.
Valamennyi lakóépületet (lakóotthont) és közvetlen környezetét, kültéri világítással szükséges
felszerelni, továbbá az ingatlant kerítéssel és zárható kapuval szükséges körbekeríteni az ellátottak
biztonságának garantálása érdekében.
Minden lakóházhoz szükséges egy db EU szabványnak megfelelő, 120 L-es kommunális hulladékgyűjtő
edény beszerzése.
A lakóépületek (lakóotthonok) valamennyi ablakára redőnyt, szúnyoghálót, karnist és függönyt kell
beszerezni, és valamennyi helyiségbe mennyezetlámpákat/csillárokat szükséges felszerelni.
Minden lakóépület (lakóotthon) konyhájába szükségesek az alábbi bútorok, berendezési tárgyak,
eszközök:
 konyhabútor,
 kombinált hűtő szekrény (3 rekeszes fagyasztóval),
 gáztűzhely,
 mosogatógép
 konyhai kisgépek (mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirító, kávéfőző)
 főzőedények (egy sorozat lábas, fazék),
 étkező (asztal, székek) 10-15 fő számára,
 étkészlet, evő- és tálalóeszközök 10-15 fő számára,
Minden lakóépület (lakóotthon) nappalijába szükségesek az alábbi eszközök:
 kanapé, fotel 10-15 fő számára,
 TV, TV szekrény,
 számítógép, számítógépasztal,
 porszívó.
Minden lakóépület (lakóotthon) akadálymentesített fürdőszobájában szükségesek az alábbi
eszközök:
 fürdőszobai bútor és berendezési tárgyak (zuhanyzók, mosdótálak, szaniterek, tükrök,
fürdőszoba szőnyegek, zuhanyzókba csúszásmentes szőnyegek, szekrény a mosó- és
tisztítószereknek
 mosógép (8-12 főre 1-2 darab),
Minden lakóépület (lakóotthon) akadálymentesített lakószobájába szükségesek az alábbi eszközök:
 bútorzat [2 db heverő, ruhás szekrény (1-1 akasztós, 1-1 polcos), éjjeliszekrény (2 db), éjjeli
vagy állólámpa (2 db)]
Az alapszolgáltatásokhoz nemek szerint elkülönített 3-3 zuhanyzó, 3-3 mosdó, női és férfi öltözők
eszközökkel, berendezési tárgyakkal való felszerelése érdekében, továbbá 25-30 fő fogyatékkal élő
egyidejű nappali ellátása érdekében az alábbiak beszerzése indokolt:






öltözőszekrények,
étkező (30 szék + asztalok),
kanapék a pihenő szobába,
TV, TV szekrény,
számítógép, nyomtató, számítógépasztal,
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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 5-10 darab,
étkező (asztal+székek a textil, varrodai, grafikusi munkáihoz),
zárható szekrények, polcok a tároláshoz.

A 100.000 Ft bekerülési összeg alatti eszközök, berendezési tárgyak beszerzése önerőből az
intézményi költségvetés terhére történik. Ezek közé tartozik például az ingatlanok zöld területeinek
rendben tartásához szükséges támogatott lakhatásonként az alábbi eszközöket szerzi be az intézmény:
seprű, szemétlapát, lapát, hólapát, gereblye, kapa, ásó.
A bútorzat, a berendezési tárgyak, felszerelések, műszaki eszközök beszerzése során kiemelt figyelmet
fordítunk az eszközök tartósságára, időtállóságára, tisztíthatóságára.
A műszaki eszközbeszerzés keretében korszerű, hatékony, alacsony energiafelhasználású valamint
környezetbarát termékek kerülnek megvásárlásra.
Az ellátottak lakóépületekbe (lakóotthonokba) való költöztetésének megvalósításával egyidejűleg a
lakók mobilitását is szükséges biztosítani annak érdekében, hogy részt vehessenek a fejlesztő
foglalkoztatásban, továbbá mindennapjaik során felmerülő közlekedési igényük megoldott legyen.
Ennek érdekében 2 db gépjármű beszerzése szükséges.
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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.) Kormányrendelet9 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 főigazgatóhelyettesét 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.
9

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) A kirendeltség ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1)
bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat.
b) A kirendeltség – a főigazgató egyetértése mellett – megállapítja az intézményi térítési díjat.
c) A kirendeltség eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben.
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d) A kirendeltség felterjeszti a főigazgatónak – javaslatával együtt – a fenntartott költségvetési
szervek éves költségvetésére és a gazdálkodás rendjére vonatkozó iratokat, illetve javaslatot
tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban

A szervezeti egységek és azok feladatai
A Főigazgatóság szervezeti egységei a főosztály és az osztály. A kirendeltség főosztályi jogállású
szervezeti egység. A szervezeti egység ellátja a Szabályzatban foglalt, valamint a szervezeti egység
vezetője által meghatározott feladatokat.

A kapcsolattartás rendje
a. A belső kapcsolattartás rendje:
A Főigazgatóság szervezeti egységei feladatellátásuk során kötelesek együttműködni. Valamennyi
szervezetszabályozó eszköz a Főigazgatóság intranetes felületén a munkavállalók részére
hozzáférhető, megismerhető. A kapcsolattartás formái:
a) Vezetői értekezlet: a vezetői értekezlet a főigazgató szűkebb körű tanácsadó, döntést
előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a központi
igazgatók, a belső ellenőrzési főosztályvezető.
b) Főigazgatói értekezlet: a főigazgatói értekezlet a főigazgató szélesebb körű tanácsadó, döntést
előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a központi
igazgatók, a főosztályvezetők és a kirendeltség igazgatók.
c) Gazdasági vezetői értekezlet: az intézmények egységes gazdálkodási rendjét biztosító
munkaértekezlet. Tagjai a gazdasági vezető, a gazdasági igazgató, a fejlesztési igazgató, a
központi gazdasági, fejlesztési osztályok és a megyei gazdasági osztályok vezetői.
d) Állománygyűlés: a főigazgató évente legalább egy alkalommal, az előző év értékelése és a
következő év legfontosabb feladatainak meghatározása céljából tájékoztatót tart.
e) Projekt Előminősítő Bizottság értekezlete (eseti): a főigazgató mellett működő, pályázati
javaslatokkal, a pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő
testület ülése.
b. A külső kapcsolattartás rendje:
A Főigazgatóságot a főigazgató vagy az általa meghatalmazott személy képviseli. A főigazgató
akadályoztatása esetén az általános képviseleti jogot a főigazgató-helyettes gyakorolja. Az
államháztartás alrendszereivel való külső kapcsolattartás során – a főigazgató és a főigazgató-helyettes
kivételével – a Főigazgatóság vezetői az azonos vezetői szinttel tartanak kapcsolatot. A Jogi és
Igazgatási Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztálya látja el általános jelleggel a Főigazgatóság
képviseletét a hatóságok és bíróságok, közjegyzők és végrehajtók előtt. A Főigazgatóság jogtanácsosai
önállóan jogosultak a bíróságokkal, illetve más hatóságokkal kapcsolatot tartani, valamint előttük a
Főigazgatóság jogi képviseletét ellátni. Érdekvédelmi szervezetekkel a főigazgató és a főigazgatóhelyettes 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.
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2007-13-as programozási időszak tapasztalatai
A 2007-2013-as fejlesztési időszakban Európai Uniós forrásból a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság kedvezményezettként vagy kedvezményezett jogutódjaként összesen 104 db projektet
valósított meg 13 milliárd Ft értékben, e projektekből a szociális terület ellátásában működő intézmények
83 db projektben, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézmények 21 db projektben voltak
érintettek.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények az SZGYF
szakmai közreműködésével összesen 136 db projektet valósítottak meg 11 milliárd Ft értékben. Ebből
a szociális terület ellátásában működő intézményekben 60 db projekt, a gyermekvédelmi terület
ellátásában
működő
intézményekben
76
db
projekt
lebonyolítása
történt
meg.
A szociális intézményekben megvalósított projektek javarészt építési témájúak voltak, főként
akadálymentesítés, megújuló energiaforrások használata, energetikai korszerűsítés, valamint nagy
létszámú otthonok kiváltása. Kisebb részben kooperációra épülő képzési, szemléletformálási
projekteket bonyolítottunk intézményeink együttműködésével.

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett szociális
ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól
Projektszám

Elnyert összeg

(db)

(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

Operatív program
megnevezése

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
gyermekvédelmi ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól

által

kedvezményezett

Projektszám

Elnyert összeg

(db)

(Ft)

TIOP

15

2 274 443 156

KEOP

3

175 140 662

ROP

3

37 748 363

Összesen

21

2 487 332 181

Operatív program megnevezése
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Megvalósítás alatt álló és tervezett projektek
Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.), a VEKOP éves fejlesztési keretét
megállapító 1016/2016. (I.20.), valamint az RSZTOP éves fejlesztési keretét megállapító 1347/2016.
(VII.6.) kormányhatározatban az alábbi kiemelt projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF
konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként.
Felhívás/pályázat
kódszáma/azonosító száma

Felhívás/pályázat címe

EFOP-1.1.1-15-2015-00001

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása

VEKOP-7.1.3-15

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása

EFOP-1.1.2-16-2016-00001

Nő az esély - képzés és foglalkoztatás

VEKOP-7.1.1-15

Nő az esély - képzés és foglalkoztatás

EFOP-1.3.2-16-2016-00001

Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése

EFOP-1.4.1-15-2016-00001

Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

EFOP-1.6.1-16-VEKOP-16-2016-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása
EFOP-1.9.4-VEKOP-16

A
szociális
módszertani
és
rendszereinek megújítása

ágazat
információs

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
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.
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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
korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása c. konstrukcióra, melyek közül az
alábbi pályázatok részesültek támogatásban:

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

Azonosító szám

Az összes érintett férőhely összesen 336 db, a támogatott projektek támogatási összege: 2.260.501.472
Ft.
A VEKOP-6.3.1-16 pályázati felhívás keretében az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra
Azonosító szám

Fejlesztési kategória
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bruttó
(Ft)
VEKOP-6.3.1-16-201600001

különleges lakásotthon

48

107 496 979

VEKOP-6.3.1-16-201600002

speciális gyermekotthon (lány)

24

153 296 793

VEKOP-6.3.1-16-201600003

normál lakásotthon

44

86 545 961

VEKOP-6.3.1-16-201600004

speciális gyermekotthon

52

95 550 326

VEKOP-6.3.1-16-201600005

befogadó gyermekotthon

36

212 238 241

VEKOP-6.3.1-16-201600006

normál gyermekotthon

48

101 991 374

VEKOP-6.3.1-16-201600007

normál lakásotthon

24

52 843 190

VEKOP-6.3.1-16-201600008

integrált gyermekotthon

40

61 234 317

VEKOP-6.3.1-16-201600009

normál lakásotthon

62

125 435 740

VEKOP-6.3.1-16-201600011

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.
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti felépítése

Forrás: 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2017.
(III. 31.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF központi szerve belső szervezeti egységei, és a területi
szervek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit.
A Fejlesztési Igazgató alá tartozik az Intézményfejlesztési Főosztály, aminek a feladata az uniós vagy
egyéb forrásból megvalósuló beruházások kezelése.
Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott kollégák a projekttámogató feladatainak
koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért felel. Ennek keretében közreműködik a
projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot tart e 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.
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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.) kormányrendelet10 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. Az SZGYF
és a területi kirendeltségek összesen 176 intézmény és telephelyeinek fenntartói feladatait látja el,
melyből 105 szociális, 59 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) és 2 egyéb
típusú intézmény.
A fejlesztési igazgató alá tartozik az intézményfejlesztési főosztály, amelynek a feladata az uniós vagy
egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése.
A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó szervezeti
egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben ismertetett munkamegosztás szerint.

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása
A pályázat tervezésébe, előkészítésébe bevont partnerek a következők











a kiváltandó intézmények;
a kiváltandó intézmények lakói;
a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok;
a kiváltással érintett települések lakossága;
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.;
Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.;
Autisták Országos Szövetsége;
kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő referenciákkal
rendelkező tervezők/tervezőirodák;
rehabilitációs szakmérnök;
hatóságok.

A pályázat megvalósításába bevont partnerek a következők










10

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;

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR
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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 felnőtt képző intézmény, továbbá mint pályáztató szervezet valósítja meg.
A Társaság átfogó szakmapolitikai célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi
integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése szakterületi tudásközpont működtetésével,
a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolásával, az ellátásában
közreműködő intézményrendszerek tervszerű fejlesztésével, az integrációt segítő kutató, fejlesztő,
módszertani, tanácsadó, szolgáltató és képzési programok megvalósításával.
A Társaság alapító okirat szerinti főbb tevékenységei










a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex
(re)habilitációjának elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységek,
az egyéni rehabilitációs programokban megjelölt szolgáltatások, ellátások igénybevételéhez
kapcsolódó tevékenység,
szakmai, illetve anyagi támogatás nyújtása a komplex (re)habilitációra szoruló személyek
képzéséhez és az ilyen képzést folytató szervezeteknek,
a komplex (re)habilitációs folyamatban összegyűjtött hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján
szakmai-módszertani ajánlások kidolgozása, és gondoskodás azok hozzáférhetővé tételéről,
a pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgáltatások körében országos
pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása a különleges gondozás feladataiban közreműködő
pedagógiai szakszolgálat intézményei részére,
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.
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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, olvasóterem hazai és nemzetközi
irodalmakkal). Szakmai könyvtárát folyamatosan bővíti.
A programjai keretében beszerzett és fejlesztett eszközparkot a fogyatékos emberek és az érdekelt
szakemberek számára hozzáférhetővé teszi, illetve eszközkölcsönzési szolgáltatást nyújt.
Az FSZK pályáztatói minőségében megbízható, gyors és fogyasztóbarát eljárásrendjével támogatja a
komplex rehabilitáció szereplőinek működését és szakmai munkáját.
Az előző pontban ismertetésre került, hogy a megyei kirendeltségek az SZGYF dekoncentrált szervei,
így szervezeti szempontból nem minősülnek partnernek, azonban a projekt szakmai tartalmának
meghatározását, a projekt lebonyolítását, illetve a projekt zárását követően az eredmények fenntartását,
végső soron az intézmények működtetését a kirendeltség látja el.
A projekt szempontjából az illetékes kirendeltség: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség.

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.
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4 db, egyenként körülbelül 1 Mrd Ft támogatási igényű pályázat kedvezményezettje az SZGYF és 1 db
(Kalocsa) intézményi pályázat. A projektek célja nagy létszámú, bentlakásos szociális intézmények
kiváltása.
TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0001, A Bélapátfalvi Fogyatékosok Otthonának kitagolása
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.08.01-2015.11.30.
A projekt megítélt támogatása: 1.144.840.290 Ft
Kiváltott férőhelyek száma: 150
A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 16 ingatlanból 15 ingatlan
megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület
építése adja. A kiváltás 5 településen (Bélapátfalva, Szilvásvárad, Mónosbél, Bükkszentmárton,
Nagyvisnyó), összesen 16 helyszínen valósult meg 150 férőhely kiváltásával.
TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002 Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltása
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.07.01-2015.12.15
A projekt megítélt támogatása: 1.066.845.703 Ft
Kiváltott férőhelyek száma: 90
A költségvetés legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 11 ingatlanból 7 ingatlan
megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület
építése adta. Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthona Szentesre és Nagymágocsra került kiváltásra.
TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0004 Kastélykiváltás Berzencén
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.04.01-2015.12.15
A projekt megítélt támogatása: 1.146.804.499 Ft
Kiváltott férőhelyek száma: 120
A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 11 ingatlanból 3 ingatlan
megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület
építése adta. A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Berzence intézmény minden férőhelye
Berzence településre került kiváltásra.
TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0002 A Mérki Ápoló- Gondozó Otthon férőhely kiváltási projektje
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.08.01-2015.10.31.
A projekt megítélt támogatása: 1.145.789.279 Ft
Kiváltott férőhelyek száma: 102
A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 10 ingatlanból 6 ingatlan
tulajdonjogának, valamint 3 ingatlan földhasználati jogának megvásárlása, valamint valamennyi 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
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A projekt az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról szóló 2013. évi
CLXXXIV. törvény alapján a jogelőd Kalocsa Város Önkormányzatától a fejlesztéssel érintett Kalocsai
Szociális Szakellátási Központhoz került, tehát a projektet 2014. január 1-je óta az intézmény - jelentős
SZGYF segítséggel - valósította meg.
A Kalocsai Szociális Szakellátási Központ kiváltása 7 ingatlan bevonásával Kalocsán valósult meg.
A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos
intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 3 db – szociális intézményi ellátás
korszerűsítését célzó – projektet valósított meg:
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120 A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. számú telephelyének
korszerűsítése
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.09.02-2014.09.30
A projekt megítélt támogatása: 180.000.000 Ft
Korszerűsített férőhelyek száma: 85
A fejlesztésben a Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. sz. telephelye (3. sz. Idősek Otthona)
volt érintett. A projekt lényeges elemei a következők voltak: az ellátottak és a gondozottak felkészítése
a fejlesztéssel járó változásokra, az időskori internethasználat lehetőségeinek megteremtése, az
elhasználódott és korszerűtlenné vált épület külső és belső átalakításával az ellátást igénybevevők
életminősége, a dolgozók munkakörülményeinek javítása, az idős emberek megfelelő ellátása.
A projekt sikeres megvalósításához, a kivitelezési költségekhez az SZGYF-nek 35.536.714,- Ft
többletforrást kellett biztosítania.
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225 Bácsborsódi
korszerűsítése, férőhely bővítése

„Őszi

Napfény”

Integrált

Szociális

Intézmény

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 támogatásmegvonását 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
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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.
Lezárt projektek
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 2007–2013-as programozási időszakban több
gyermekotthoni férőhelykiváltást és gyermekotthoni korszerűsítést célzó projektet valósított meg és zárt
le sikeresen.
A TIOP-3.4.1.B-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása „B” Gyermekvédelmi komponens” pályázati
kiírásban az SZGYF 5 db projektet valósított meg összesen 1.559.904.394.- Ft európai uniós forrásból,
melyek a következők:








Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban „A Gönci Gyermekotthon kiváltása” című
projekt keretében. A korábban Gönc, Kossuth út 83. szám alatt működő, 44 fő befogadó
képességű gyermekotthon korszerűtlen épületének kiváltása egy új – az ingatlan
szomszédságában lévő telken elhelyezkedő – 44 férőhelyes gyermekotthon megépítésével
valósult meg.
Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban az „”Új
otthon - új esély” - gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon építésével” című
projekt keretében. Az intézmény Kikindai u. 1. szám alatti telephelyén működő 44 férőhelyes
különleges gyermekotthon kiváltása valósult meg az új, 48 férőhelyes gyermekotthon
megépítésével az intézmény székhelyén, a Tüzér u. 6. szám alatt.
Hajdú-Bihar megyében a Komádi Gyermekotthon részesült támogatásban a „Nagy létszámú
gyermekotthon kiváltása Komádiban” című projekt keretében. A Komádi Gyermekotthon
kiváltása egy új, 48 férőhelyes gyermekotthon létrehozásával, valamint két 12 férőhelyes
lakásotthon kialakításával valósult meg. A kiváltással a korábbi 160 férőhely 96-ra csökkent.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Központ Nyírbátor részesült támogatásban a „Nyírbátori Gyermekotthon kiváltása” című projekt
keretében. A 40 fő befogadására alkalmas korszerűtlen nyírbátori épület teljes kiváltására került
sor. Az új létesítmény Nyírbogát, Rákóczi Ferenc utca, 791 hrsz. alatt került megépítésre, 4x10
fős csoportok kialakításával. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
Mátészalka a „Gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció jegyében” című
pályázat keretében részesült támogatásban. A projekt az 1990-ben átadott 160 férőhelyes
gyermekotthon részbeni kiváltására adott lehetőséget a jelenlegi gyermekotthon közvetlen
szomszédságában lévő telken felépült 48 férőhelyes új gyermekotthonnal.

A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukció a Bentlakásos intézmények korszerűsítését célozta. A TIOP-3.4.2-08/1
konstrukcióban az SZGYF 9 db – gyermekotthonokat korszerűsítő –projektet valósított meg összesen
609.967.509.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg:


Zala megyében a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ „A nagykanizsai gyermekotthon
korszerűsítése” című pályázat keretében kapott támogatást, amelyből 40 db férőhely került
felújításra,
fűtésrekonstrukcióval,
nyílászárócserével,
homlokzat-hőszigeteléssel
és
csoportszobák átalakításával.
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Komárom-Esztergom megyében a még Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő, Komárom, Csillag lakótelep 62/A., B., C., D. szám alatti 4 darab,
egyenként 20 férőhelyes gyermekotthon infrastrukturális korszerűsítése történt meg.
Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat a „BKMÖ hajósi
lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban. A
korszerűsítés következtében kicserélésre kerültek a fűtést és meleg víz ellátását biztosító
kazánok, megtörtént a nyílászárók javítása, illetve cseréje, megoldásra került a vizes helyiségek
szellőztetése, a belső burkolatokat kijavították, cserélték, valamint megtörtént az otthonok
festése és a homlokzat szükséges javítása. A Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi
Szakszolgálat további támogatásban részesült „A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében.
Békés megyében a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ épülete „A MI
HÁZUNK a Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és fiatalok
ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése” című pályázat keretében került felújításra.
Baranya megyében a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ „Baranya Megyei
Lakásotthonok korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban, amely
biztosította a meglévő lakásotthonok felújítását, tatarozását. 22 lakásotthon korszerű
átalakításával 170 gyermek számára teremtett modernebb otthont energiagazdaságosabb
működés mellett. 4 lakásotthonban közösségi helyiséget alakítottunk ki terápiás vagy
képességfejlesztő
csoportfoglalkozásoknak.
Internet-hozzáférés
kiépítésével
az
utógondozásban lévő fiataljaink számára biztosítottuk az információs esélyegyenlőséget.
Munkatársainkat közösségfejlesztő technikák elsajátítását célzó képzési programba vonjuk be.
Veszprém megyében a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ „Veszprém megyei
lakásotthonokban élő gyermekek életkörülményeinek javítása” című pályázat kertében
támogatásban részesült. A lakásotthonok Veszprém megye öt kistérségében találhatóak, a
fejlesztésben közvetlenül érintett gyermekférőhelyek száma 105 fő.
Somogy megyében a „Százszorszép Gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal felnőttek
életminőségének javítása” című pályázat keretében részesült támogatásban az intézmény.

A Kékmadár Gyermekotthon szintén támogatásban részesült „A Kékmadár Gyermekotthon bővítése
anyás gondozási egységgel és az épület rekonstrukciója” címmel.
A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, non-profit fenntartású bentlakásos
intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 7 db – gyermekotthonok
korszerűsítését célzó – projektet valósított meg összesen 742.058.979.- Ft európai uniós forrásból,
melyek a következő helyszíneken valósultak meg:




Zala megyében az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona részesült támogatásban „A
gyermekek önálló életre való felkészítését célzó infrastrukturális korszerűsítések az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonában” című pályázat keretében. A
projekt során infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amelyek a gyermekek önálló életre
való felkészüléséhez szükséges feltételeket javítják. Felújított gyakorlati foglalkoztató épület
alakult ki, ami része lesz a háztáji gazdaságot modellező kertközpontnak. IKT eszközökkel
felszerelt információs központ került kialakításra, amely alkalmas a felzárkóztató és
tehetséggondozó foglalkozások megvalósítására. A külső hőszigetelés teljessé tételével a
takarékosabb intézményi működés is biztosítva lett. 48 férőhely korszerűsítése történt meg.
Baranya megyében a Pécsi Gyermekotthon részesült támogatásban „A Pécsi Gyermekotthon
és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése” című pályázat keretében. A fejlesztés
keretében a Pécs, Megye u. 24. szám alatt működő Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek
Átmeneti Otthona újult meg. A projekt keretében az intézmény működési engedélyében
rögzített 54 férőhely korszerűsödött, emellett egy új építészeti koncepció alapján az intézményi

120

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
”Kilátás – Kiváltás Abaújban” – Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Boldogkőváraljai
Otthona férőhelyeinek kiváltása











térstruktúra komfortosabbá, a nevelés és gondozás szempontjából élhetőbbé, hatékonyabbá
vált.
Tolna megyében a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság I. sz. Gyermekotthon
korszerűsítése valósult meg. A gyermekotthon korszerűsítése során a 24 férőhelyes épület
teljes körű felújítása, a szükségleteknek megfelelő akadálymentesítés, informatikai fejlesztés,
valamint önálló életre nevelő programok szervezése valósult meg a lakók és átmenetileg ott
elhelyezett gyermekek számára. A fejlesztés során 24 férőhely korszerűsítése történt meg.
Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban a
„Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése támogatásához”
című pályázat kertében. A pályázat során a 25 férőhelyes intézményben a vizesedés és a
penészesedés rendbetételére nyílt lehetőség. A lakók igényeihez mért akadálymentesítés is
megtörtént.
Bács-Kiskun megyében EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola
„Kalocsai Gyermekotthon fejlesztése. Vizesblokk korszerűsítés megvalósítása, a gondozottak
életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása” című pályázat
keretében támogatásban részesült. A Kalocsai Gyermekotthon hat darab otthoncsoportjának
vizesblokk (fürdő, WC, nevelői mellékhelyiségek) felújítása történt meg.
Komárom-Esztergom megyében az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ Esztergomi
Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola az „Esztergomi Gyermekotthon fejlesztése.
Energiatakarékos korszerűsítés megvalósítása, a gondozottak életkörülményeinek és a
szakmai feladat feltételrendszerének javítása” című pályázat keretében részesült
támogatásban. A pályázat során a decentralizált, környezetbarát fűtési költségek csökkentése
nyílászárók cseréjével és az épület részbeni külső hőszigetelésével történt meg, valamint
akadálymentesítés is megvalósult.
Győr-Moson-Sopron megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ
„Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat
keretében támogatásban részesült, amelyből 6 db lakásotthon felújítása történt meg nyílászáró
cseréjével, homlokzati szigetelés és napkollektorok beépítésével.

A cél a fenti projektekkel az volt, hogy a célcsoport számára olyan megfelelő szintű épület és
lakókörnyezet kialakítása történjen meg, melyek elősegítik a személyiségfejlődésüket. A bekerülő
gyermekek rossz állapotuk miatt különös figyelmet igényelnek, ezért lépésről lépésre, rendszeres
foglalkozásokkal, tudatossággal kell a gyermeket eljuttatni mindig egy szinttel magasabb fejlődési fokra,
melyhez elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása. Elfogadó légkörre,
bánásmódra van szükségük. A gyermekek számára nagyon fontos az állandóság, biztonság, amihez
hozzájárul a projekt események ritmusos ismétlése, időpontok betartása, a kiszámíthatóság. Hosszabb
távon elérendő cél, hogy a gyermekek, fiatalok társadalmi reszocializációja megvalósulhasson.
A szakmai dolgozók olyan nevelési-gondozási színteret kaptak, amely a módszerek és eszközök
vonatkozásában többlet lehetőséget adott számukra. A környezet szépsége és újdonsága visszatartó
erejű azon gondozottak számára is, akik hajlamosak a rombolásra, rongálásra. Rendelkeznek a
szükséges tárgyi felszereléssel annak érdekében, hogy az ott élők megtanulhassák mindazt a napi
rutint, amit a családban élő gyermekek szinte észrevétlenül szívnak magukba.
A lakásotthonba bekerülő gyermekek sok esetben nagyon rossz testi és lelki állapotban vannak: nem
hajlandók semmiféle időstrukturálást elfogadni, többen pszicho-aktív szereket fogyasztanak, az eddigi
életmódjuk alvászavart okozott, hosszú ideig nem voltak tagjai gyermekközösségnek, kötődési
zavarokkal rendelkeznek, nehezükre esik a beilleszkedés, a kortárskapcsolatok kialakítása, nem vagy
nehezen fogadnak el szabályokat, személyiségük labilis, szélsőségekre hajlamosak. Halmozottan
hátrányos helyzetű családokból érkeznek, szüleik zömében alacsony végzettségűek, munkanélküliek,
deviáns magatartásformákkal rendelkezők.
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A gyermekvédelmi szolgáltatások folyamatos fejlesztésének eredményeként az intézményrendszer
jelentős mértékben átalakult. A kisközösségekre épülő családias, higiénikus és esztétikus környezet
kialakításával az ellátottak életminőségének, életkörülményeinek javítása, a gyermekotthon működési
költségeinek csökkentése, energiatakarékosabbá tétele és a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátás
biztosítása volt a cél. A kiváltás eredményeként létrejövő intézményben nevelkedő gyermekek, fiatal
felnőttek olyan rendezett környezetbe kerültek, amely eddigi életükben számukra elérhetetlen volt. Az
új gyermekotthonokban elhelyezett gondozottak és az ott dolgozó szakmai dolgozók vadonatúj
épületeket vettek birtokba, ők alakíthatták ki az új gyermekotthon tereit, ők lettek a gazdák és a
hagyományteremtők, akik mintát szolgáltatnak az utódok számára.
Az új illetve felújított épületek és azok valamennyi egysége, csoportlakótere megfelel a jogszabályi
előírásoknak. Az ingatlan és a lakóegységek, valamint az épület akadálymentes megközelítése –
akadálymentes parkoló, akadálymentes közlekedősáv kialakításával – biztosított, az épületegységeken
belül minden helyiség akadálymentes.
A sikerek mellett hiányosságok sajnos még mindig akadnak – a korszerűtlen épületekben működő,
illetve a törvényi kötelezettségnek nem, vagy csak részben megfelelő szolgáltatások –, amelyek
nehezítik a gyermekek, fiatal felnőttek ellátását. A nagy befogadóképességű gyermekotthonok
csökkentett ellátotti létszámmal arányos, kisebb épületekkel való kiváltása még nem fejeződött be,
ezeket ebben a pályázati felhívásban tervezi az SGYF megvalósítani.

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE
Téma

Projekt indítás
lépései

Feladat

Felelős

Projekt regisztrációs adatlap elkészítése

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségi
igazgató,

Véleményezése, módosítása, jóváhagyása
Vezetői döntés a projekt indításáról
Projekt megvalósítására kijelölt felelős szervezeti
egység vezetője részére meghatalmazás készítése,
jóváhagyatása a projekt képviseletéhez
Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó
kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, utalványozó
kijelölése

Gazdálkodási
jogkörök,
feladatkörök
meghatározása

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó pénzügyi
ellenjegyző, érvényesítő kijelölése (gazdasági
vezetői hatáskör)
Amennyiben a projekt végrehajtásáért felelős
szervezeti egység által javasolt személynek nincs
felhatalmazása, akkor a meghatalmazó levél
elkészítése és jóváhagyatása
Munkaszám generálás - kódképzés

EcoSTAT munkaszám törzsében történő rögzítés
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IFF, főosztályvezető

főigazgató, Bátori Zsolt
IFF, főosztályvezető

Főigazgató, Bátori Zsolt

Gazdasági vezető,

IFF, főosztályvezető, főigazgató, Bátori Zsolt

IFF, Koordinációs Osztály, osztályvezető

GFO, GFO Koordinációs
osztályvezető
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Munkaszámról érintettek tájékoztatása és a
kötelező használat elrendelése

IFF, Koordinációs Osztály,
osztályvezető

EU-s célelszámolási számlanyitás/módosítás/törlés
kezdeményezése az EMMI-nél

IFF, Koordinációs Osztály, osztályvezető

MÁK értesítő levél beérkezését követően rögzítés
az EcoSTATban

GFO, GFO Koordinációs
osztályvezető

EU-s célelszámolási számla nyilvántartásával
kapcsolatos feladatok (analitika)

IFF, Koordinációs Osztály, osztályvezető

EU célelszámolási számla bejelentő/aláíró kartonok
ügyintézése
ELEKTRA tanúsítvány (GIRO) bejelentések
Esetleges fedezetigazolás kiadása, módosítása,
törlése
előirányzat módosítás kötelezettség vállaláshoz
Saját hatáskörű előirányzat módosítás és
munkaszámra könyvelés bevétel és kiadás esetén
SZGYF forás esetén saját hatáskörű előirányzat
átcsoportosítása és munkaszámra könyvelés

Utalás a projekt EU célelszámolási számláján
történő tranzakciók kezelése, lebonyolítása
A bér számfejtéshez szükséges dokumentumok
biztosítása

GFO Pénzügyi osztály
IFF, Koordinációs Osztály, osztályvezető

Gazdasági vezető,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség
pénzügyi vezetője, GFO,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség
pénzügyi vezetője, GFO,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség
pénzügyi vezetője, GFO, projekt pénzügyi
vezetője,
GFO, munkaügyi osztályvezető
GFO, munkaügyi osztályvezető

Bérszámfejtés
Bér után járó adó, járulék fizetések intézése,
bizonylatok biztosítása

Szakmai dokumentumok elkészítése

GFO, munkaügyi osztályvezető
SZIF, főosztályvezető, IFF,
főosztályvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltség, kirendeltségi
igazgató, érintett intézmény, igazgató

Projektek
előkészítése

Költségvetés megtervezése
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GFO, Főigazgató,
Bátori Zsolt

Költségvetés jóváhagyása

Beszerzések lebonyolítása

Indikatív árajánlatok beszerzése

Projekt
szakmai
megvalósítás
tevékenységei

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Főosztály, főosztályvezető, IFF,
főosztályvezető
IFF, főosztályvezető, Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltség, kirendeltségi
igazgató, érintett intézmény, igazgató

Szakmai terv készítése

Vállalkozó, IFF, főosztályvezető, érintett
intézmény, igazgató

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés

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

Pályázat benyújtása

IFF, főosztályvezető, Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltség, kirendeltségi
igazgató,

Támogatási szerződés előkészítése

IFF, főosztályvezető, Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltség,
kirendeltségi igazgató,

Támogatási szerződés aláírása

Főigazgató, Bátori Zsolt

Támogatási szerződés módosításainak
összeállítása

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

Támogatási szerződés módosítások felülvizsgálata,
benyújtása

IFF, főosztályvezető

Projektmenedzsment megbízása

IFF, főosztályvezető, Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltség, kirendeltségi
igazgató,

Szakmai vezető megbízása

IFF, főosztályvezető, Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltség,
kirendeltségi igazgató,

Beszerzések/közbeszerzések lebonyolítása

124

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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
”Kilátás – Kiváltás Abaújban” – Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Boldogkőváraljai
Otthona férőhelyeinek kiváltása
Projektmenedzsment feladatok elvégzése (pl.
kifizetési kérelem összeállítása és benyújtása;
munkafolyamatok koordinálása; adminisztráció
vezetése; pályázati dokumentáció összeállítása
stb.)
Szakmai vezetői feladatok elvégzése (pl. változásra
felkészítő programok stb.)

szakmai vezető,
SZIF, főosztályvezető

Alapító okirat módosítása

Projektmenedzser, pénzügyi vezető,

Engedélyek beszerzése

Záró beszámoló összeállítása és benyújtása

Projekt
pénzügyi
megvalósítás
tevékenységei

Projektmenedzser, pénzügyi vezető,

Projektmenedzser, pénzügyi vezető
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kirendeltség, kirendeltségi igazgató

Számla befogadás - érvényesítés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség,
pénzügyi vezető

Szakmai teljesítésigazolás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség,
kirendeltségi igazgató

Pénzügyi teljesítésigazolás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség,
pénzügyi vezető,

Utalás a projekt EU célelszámolási számláról utalványozás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség,
pénzügyi vezető, BA

Könyvelés az EcoSTAT rendszerben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség,
pénzügyi vezető,

áfa bevallás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség,
Pénzügyi vezető, GFO, osztályvezető

aktiválás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség,
Pénzügyi vezető, GFO, osztályvezető

Fenntartási jelentések összeállítása

IFF, főosztályvezető, Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltség, kirendeltségi
igazgató, érintett intézmény, igazgató

Fenntartás

Módosítási kérelmek összeállítása, benyújtása

IFF, főosztályvezető, Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltség,
kirendeltségi igazgató

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

SZGYF részéről

Projektmenedzser
Projekt pénzügyi vezető
Szakmai vezető

A szervezet feladatainak ismertetése
Projektmenedzser
A heti 40 órában, közvetlenül a kirendeltség vezető alatt alkalmazott belső projektmenedzser feladata
a projektben:













Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó
eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő
előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében gazdálkodik a projekt
megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.
Kapcsolatot tart a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság szakmai
részlegével, illetve a projektkoordinátorával
Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az
előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával,
továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.
Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.
Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő
teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot.
Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt
előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.
Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
Felügyeli a beszerzési eljárásokat.
Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások
kiállíttatásáért.
Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az előre
meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási szerződése szerinti
eredményes megvalósításért az alábbiak szerint:
o

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

o

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

o

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

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

o

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



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



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

Projekt pénzügyi vezető
A legalább heti 40 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment szervezet
tagjaként (közvetlenül kirendeltségvezető alatt) felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok
határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez szükséges információk és háttéranyagok, egyéb
dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt pénzügyi tevékenységével kapcsolatos adminisztratív
feladatokért, a számviteli és egyéb jogszabályok betartásáért, a szabályszerű könyvvitel és pénzügyi
rend kialakításáért és fenntartásáért a projekt kapcsán. Felelős a projekt mindennapi likviditásának
felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámolói pénzügyi részének elkészítéséért.
A pénzügyi vezető köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó
dokumentumokat, így különösen a támogatási szerződést és mellékleteit, az SZGYF közbeszerzési
szabályzatát, foglalkoztatási és javadalmazási szabályzatát, kötelezettségvállalási és utalványozási
szabályzatát, továbbá az SZGYF releváns szabályzatait.
A projekt költségvetéséhez tartozó pénzügyi feltételek biztosítása során a pénzügyi vezetőnek
figyelembe kell vennie egyrészt a pályázati útmutatóban és mellékleteiben, illetve a támogatási
szerződésben foglaltakat, másrészt a releváns jogszabályokat, így különösen:


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

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



Nyomon követi a pénzügyi tervek teljesülését, nyilvántartást vezet, igény esetén beavatkozik;
Kapcsolatot tart közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság pénzügyi
részlegével;
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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 támogatási szerződés módosításának előkészítésében és a projektfelelősnek
történő megküldésében;
Részt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek és kifizetési igényeinek elkészítésében, a
pénzügyi vonatkozású részeket felelősen és a követelményeknek megfelelően előkészíti, és
megküldi a projektmenedzser részére;
Részt vesz a 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 szakmai beszámolóinak elkészítésében;



elvégzi a projektmenedzser által megjelölt egyéb, a projekt keretében felmerülő szakmai
feladatokat;



részt vesz a záró ellenőrzésen.
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5.

A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA
A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak
eredményeit minél szélesebb körben ismertté tegyék. A kommunikációs eszközök segítségével
tájékoztatást nyújtunk a nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a folyamatban lévő
vagy megvalósult projektelemekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg a projekt. A
projekt megvalósítása során végzett kommunikációs tevékenységet a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget téve kívánjuk végrehajtani. A
kommunikáció fő célja az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása, és a projekt
ismertségének és elfogadhatóságának növelése. Kiemelt fontosságú a kommunikáció a hátrányos
helyzetű célcsoportok társadalomba történő integrálása és közösségi alapú ellátási formák kialakítása
esetén, hiszen társadalmilag érzékeny problémát kíván megoldani, ezáltal fontos, hogy a beruházás
megkezdésekor a projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen. A projekt nyilvánosságának
biztosítását a projektmenedzsment tagjaként az nyilvánosságért felelős munkatárs szervezi és
koordinálja.

5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE,
KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA
Az intézményi férőhelyek kiváltására, és közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérésre irányuló
projekt kommunikációs tevékenységei két csoportra bonthatók; a kötelező tájékoztatásra és
nyilvánosságra vonatkozó, továbbá a célcsoport számára folytatott kommunikációra. Előbbi a projekt
célját kívánja megismertetni a nyilvánossággal esetenként építő jellegű társadalmi vitát generálva, mely
során a probléma közbeszédbe, köztudatba kerülésével nőhet a célcsoport, valamint speciális
életformájuk elfogadása. Utóbbi, azaz a célcsoport számára biztosított kommunikáció célja a
megváltozott élethelyzetre való felkészítés, képzés, körülményekhez való alkalmazkodás és nem utolsó
sorban a támogató attitűd kialakulásának elősegítése. A célcsoport felé irányuló kommunikáció
kialakításában szorosan együttműködünk a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs
műhellyel a megfelelő eszközök azonosítása és alkalmazása céljából.
A projekt a fogyatékkal élőket, pszichiátriai betegeket, és a szenvedélybeteg személyeket célozza meg,
valamint az őket körülvevő mikro és makrokörnyezet tagjait. Ebbe beletartoznak mind a közvetlen
hozzátartozók, szomszédok, a település teljes lakossága, a szolgáltatások igénybevétele és ügyintézés
közben velük interakcióba lépő emberek, továbbá az érintett intézmények szakmai, kisegítő, és ápológondozó 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 fogyatékossággal élő személyek az átlagnál nehezebben élik meg
mindennapi rutinjukban beálló változásokat. Számukra megfelelő felkészítést kell biztosítani az előttük
álló változásokról és képzésekről, melyek során többek között életvezetési, és háztartásvezetési
ismereteket, kommunikációs készségeket, önállóság fejlesztési, és konfliktuskezelési technikákat
sajátíthatnak el. Az ápoló-gondozó, és kisegítő munkatársak informálása az adott kiváltandó intézmény
közreműködésével, majd oktatások, képzések lebonyolításán keresztül tervezzük, mivel a projekt
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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 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.
1. Projektünk közvetlen célcsoportjai a projekt megvalósítása során létrejött eredmények
közvetlen használói, az alábbiak szerint: Ellátottak
2. Munkatársak
A közvetlen célcsoportot elsősorban nem a beruházás indokoltságáról kell tájékoztatni, hanem arról,
hogy a fejlesztés milyen hatással lesz életükre. Ennek érdekében a projekt teljes időtartama alatt
szükséges annak az üzenetnek a közvetítése, hogy az újonnan kialakított lakások a jelenleginél
kedvezőbb élet- és munkakörülményeket teremtenek, a településközponti elhelyezkedésüknek
köszönhetően közelebb kerülnek a települési szolgáltatásokhoz, illetve a lakossághoz is, könnyebben
tudnak beilleszkedni a település társadalmi életébe. A dolgozókat tájékoztatni kell arról, hogy a
munkájukra továbbra is számít az intézmény. A feladatuk lényegileg nem változik, azonban
minőségében igen. A környezet és szintér, amelyben munkát végeznek, teljesen kicserélődik, egy új és
eszközeiben gazdagabb feltételrendszer segíti a munkájukat. Ehhez új módszerek, és módszertani
kultúra szükséges. A dolgozók minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy felkészüljenek a
változásokra, ugyanakkor képessé váljanak a gondozásukra bízott ellátottak felkészítésére is, annak
érdekében, hogy a változással járó esetleges nehézségek ne idézzenek elő az elvárhatónál mélyebb
hatásokat.
A közvetlen célcsoport tájékoztatása során folyamatosan információt kell nyújtani a beruházásról,
amennyiben lehetséges helyszíni látogatás keretében megnézni az építkezést, hogy az ellátottak és a
munkatársak is magukénak érezzék a fejlesztést. A projekt fizikai zárásához közeledve pedig a költözés
és a változásra való felkészítést kell elvégezni. Az új mindig rejt magában bizonytalanságot, mert a
megszokottól eltér, ugyanakkor feltételezést, hogy a jelenleginél jobb lesz. Nem nélkülözhető a
dolgozók javaslata, véleménye sem, mert a gyakorlatban nekik kell a működés zavartalanságát
biztosítani.
A fenti üzenetek közvetítése elsősorban a munkatársak és a kirendeltség feladata személyes
tájékoztatókon keresztül.
A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói,
de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják:
1. Hozzátartozók
2. Települések lakossága
A hozzátartozókat a projekt indításakor személyesen és írásban is érdemes tájékoztatni a tervezett
változásokról, hangsúlyozni, hogy a tervezett változások kedvezően hatnak az ellátottak életére, illetve
adott esetben egy nagyobb rendezvény keretén belül ismertetni lehet a pályázatban foglalt terveket. A
beruházásról érdemes folyamatos tájékoztatást nyújtani a honlapon keresztül és a költözés idején egy
kiadvány keretében tájékoztatást kell nyújtani a támogatott lakhatás keretein belül épült lakások
elérhetőségéről, házirendjéről. A jelenlegi intézmény 1975 óta nyújt bentlakásos ellátást előbb
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gyermekek, majd fogyatékos személyek részére Boldogkőváralján. A helyi lakosság és a környező
települések számára megszokott az intézmény megléte, de a velük folytatott megfelelő kommunikáció
nagymértékben befolyásolhatja a projekt sikerességét és a szolgáltatás befogadását.
A település lakosságának tájékoztatása a legneuralgikusabb része a kommunikációnak, előfordulhat
lakossági ellenállás az új lakások létesítésével szemben. A projekt előkészítése során lezajlott lakossági
érzékenyítés mellett rendszeres időközönként szükséges a települési önkormányzat bevonásával
lakossági fórumot tartani, ahol a fejlesztés előrehaladásáról kell számot adni. Indokolt lehet az átadást
megelőzően a lakásokba bejárást szervezni, illetve adott esetben a megnyitást követően egy kisebb
rendezvény keretében a település lakosai megismerkedhetnek az ellátottakkal és a dolgozókkal.




A közvetett célcsoport számára megfogalmazott üzenetek az alábbiak lehetnekAz új ellátási
forma okozta változások kedvezőtlen hatásait az SZGYF és a kirendeltség minimalizálja;
A hozzátartozók részére kedvezőbb látogatási körülmények kerülnek kialakításra;
Az új lakások felépülése kedvezően hat a városképére/településképére.

Az érintettek részére az elsődleges üzenet, hogy a beruházás az eredeti terveknek megfelelően,
szabályszerűen és meghatározott időkeretben lezajlik.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakossága a megye legnagyobb példányszámú napilapjából, az ÉszakMagyarországból értesülnek a projektről. Fontosnak tartjuk a szociális szakemberek tájékoztatását is
konferencia, valamint internetes honlap formájában. A kivitelezés megkezdéséről és a projektzárásról
megyei és országos szinten sajtóközleményt adunk ki.

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA
Mivel a projekt keretében több típusú tevékenység valósul meg, ezért a nagyobb kommunikációs
eszközigényű infrastrukturális beruházáshoz megfelelő eszközöket használjuk. A nyilvánosság
érdekében mind a projekt előkészítési időszakára, mind a megvalósítási, és a projekt megvalósítását
követő szakaszra a célokhoz és célcsoportokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök
megválasztására törekedtünk.
A KTK előírásai alapján a projektkommunikáció szakaszainak megfelelően a projektben kötelezően
megvalósítandó tájékoztatási feladatokat az alábbiak szerint tervezzük.
Kommunikációs szempontból a projekt fizikai megkezdéséig bezárólag előkészítési
szakaszról beszélünk. Ebben az időszakban a projekt kommunikációs tevékenységének célja,
hogy a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs eszközöket és azok időbeni
ütemezését megtervezzük, valamint, hogy a tervezett fejlesztésről a lakosságot és az érintett
célcsoportokat tájékoztassuk a társadalmi elfogadottság erősítése érdekében.
A szakasz kommunikációs feladatai:


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,
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o
o
o
o
o
o



a projekt címe,
a szerződött támogatás összege,
a támogatás mértéke (%-ban),
a projekt tartalmának bemutatása,
a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés)
projekt azonosító száma.

A honlapon megjelenítendő arculati elemek, az ún. infoblokk:
o Széchenyi 2020 grafikai elem,
o Széchenyi 2020 logó,
o EU-logó és az Európai Unió kiírás,
o Magyar kormány logó,
o A támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás,
o „Befektetés a jövőbe” szlogen.

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




Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a fejlesztésről
a projektgazda által készített tájékoztató anyag. A konkrét feladat a sajtólista összeállítása
és azon keresztül a médiumok tájékoztatása. A közleményt a helyi médiumokhoz, az
illetékes szaksajtóhoz és az MTI-hez tervezzük eljuttatni.
A beruházás főhelyszínén „B” típusú tájékoztató tábla (3000 mm x1500 mm) elkészítése és
elhelyezése, a többi kevésbé frekventált helyszínen „C” típusú tájékoztató táblák elhelyezése
(594 x 420 mm)
A tájékoztató táblák feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen megvalósuló
európai uniós fejlesztésről és a források átlátható felhasználásáról.
A tábla kötelező elemei:
o
o
o
o
o
o
o

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

o
o
o

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.
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.
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.
A beruházás helyszínén „D”típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése, vagy a
korábban kihelyezett táblák kint hagyása

Mivel a projekt keretében több típusú tevékenység valósul meg, ezért a nagyobb kommunikációs
eszközigényű infrastrukturális beruházáshoz megfelelő eszközöket használjuk. A nyilvánosság
érdekében mind a projekt előkészítési időszakára, mind a megvalósítási, és a projekt megvalósítását
követő szakaszra a célokhoz és célcsoportokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök
megválasztására törekedtünk.
150-500 millió forint közötti támogatás esetén az előkészítési szakaszban a már meglévő honlapon
projekthez kapcsolódó tájékoztatót helyezünk el, amelyet folyamatosan frissítünk a projekt pénzügyi
zárásáig. Megvalósítási időszak során sajtóközleményt küldünk ki a projekt indításáról, és B típusú
tájékoztató táblát helyezünk ki az újonnan átalakított/felújított/felépített lakásokhoz vagy házakhoz. A
projekt kommunikáció lépéseinek dokumentálása és későbbi ellenőrizhetősége érdekében folyamatos
fotó dokumentációt készítünk. A közösségi alapú szolgáltatások való áttérés fejlesztését és intézményi
férőhelyek átalakítását célzó projekt megvalósítási időszakát követően újabb sajtóközleményt adunk ki
a projekt zárásáról, valamint feltöltjük a TÉRKÉPTÉR adatbázisba a projekthez kapcsolódó tartalommal.
Végezetül pedig egy kisebb méretű D típusú emlékeztető táblát helyezünk ki szintén a beruházás
helyszínére.

500 M Ft
felett

Feladatok
1.

Kommunikációs terv készítése

x

2.

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

x

3.

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg
aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig (csak a meglévő honlaphoz
kapcsolódó aloldal számolható el)

x

4.

Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése

x

5.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

x
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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

11.

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

12. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
13.

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

14. A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése
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5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV

Kommunikációs
terv készítése

A projekt
kommunikác
iós
feladatainak
elvégzésére
módszertan

SZGYF,
megyei
kirendeltség

Nem
értelmezhe
tő

SZGYF,
kirendelt
ség

Honlapon a projekt
tartalmának
megjelenítése

Cél, hogy
minél
szélesebb
körben
általános
információt
lehessen
szolgáltatni a
projektről

Közvetlen,
közvetett
célcsoport,
érintettek,
támogatásközv
etítő, teljes
lakosság

szgyf.gov.h
u (adott
esetben
kirendeltség
honlapja is)

SZGYF,
kirendelts
ég

Projekt
előkészítés

Lakossági
érzékenyítés a
tervezett projektről

Cél, hogy a
projektről
minél
hamarabb
információho
z jusson a
települési
lakosság, a
beruházással
szembeni
esetleges
ellenérzés
leküzdése

Település
lakossága

Lakossági
fórum

SZGYF,
kirendelts
ég,
munkatár
sak

Projekt
előkészítés

Ellátottak,
munkatársak
tájékoztatása a
beruházásról

A közvetlen
célcsoport
felkészítése
az új
gyermekottho
nra

Ellátottak,
munkatársak

Személyes
konzultáció

SZGYF,
kirendelts
ég,
tervező

Projekt
megvalósítás

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

Kötelező
arculati elem

Támogatásközv
etítő, település
lakossága

Tájékoztató
tábla

Kirendelts
ég

Projektmegval
ósítás

Sajtóközlemény
kiküldése a projekt
indításáról és a
sajtómegjelenések
összegyűjtése

A tervezett
beruházás
minél
szélesebb

SZGYF
sajtókapcsolata
és a
kirendeltség
sajtókapcsolata

Elektroniku
san
megküldött
közlemény

SZGYF,
kirendelts
ég

Projekt
előkészítés

Projekt
előkészítés
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körű
ismertetése

Projektmegval
ósítás

Projektmegval
ósítás

Projektzárás

Projektzárás

Projektzárás

Projektzárás

Kommunikációs
célra alkalmas
fotódokumentáció
készítése

A beruházás
előrehaladás
ának
dokumentálá
sa

Közvetlen,
közvetett
célcsoport,
érintettek,
támogatásközv
etítő

Nem
értelmezhet
ő

Kirendelts
ég

Folyamatos
tájékoztatás a
beruházás
előrehaladásáról

Cél, hogy az
összes
célcsoport és
érintett
naprakész
információval
rendelkezzen
a projekttel
kapcsolatos
információkró
l

Közvetlen,
közvetett
célcsoport,
érintettek,
támogatásközv
etítő, teljes
lakosság

Személyes
konzultáció,
lakossági
fórum,
weboldal

SZGYF,
kirendelts
ég

A befejezett
beruházás
minél
szélesebb
körű
ismertetése

SZGYF
sajtókapcsolata

Elektroniku
san
megküldött
közlemény

SZGYF,
kirendelts
ég

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

Kötelező
arculati elem

Támogatásközv
etítő

Nem
értelmezhet
ő

Kirendelts
ég

Helyszínbejárás

A
célcsoportok
és érintettek
megismerteté
se a létrejött
projekt
eredményéve
l

Közvetlen,
közvetett
célcsoport,
érintettek,
támogatásközv
etítő, teljes
lakosság

Helyszínbej
árás

Kirendelts
ég

Az új
gyermekottho
n
alapinformáci
ónak és a
működési
rendjének
ismertetése

Közvetlen,
közvetett
célcsoport,
érintettek,
támogatásközv
etítő, teljes
lakosság

Alacsony
oldalszámú,
áttekinthető
, érthető
kiadvány

Kirendelts
ég

Sajtóközlemény
kiküldése a projekt
zárásáról és a
sajtómegjelenések
összegyűjtése

Eredménykommuni
kációs információs
anyagok,
kiadványok
készítése
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Projektzárás

Tájékoztatás a
beruházás
befejezéséről

Cél, hogy az
összes
célcsoport és
érintett
naprakész
információval
rendelkezzen
a projekttel
kapcsolatos
információkró
l
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Közvetlen,
közvetett
célcsoport,
érintettek,
támogatásközv
etítő, teljes
lakosság

Személyes
konzultáció,
lakossági
fórum,
weboldal

SZGYF,
kirendelts
ég

