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A területi szakmatámogatási rendszer bemutatása 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) felkérésére a Slachta Margit Nemzeti 
Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban NSZI) pályázat keretén belül a szociális szolgáltatások és a 
gyermekjóléti alapellátás (a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek esélynövelő 
szolgáltatásai kivételével) vonatkozásában területi szakmatámogatási rendszert hozott létre az 
ország 11 területi egységére. 

A területi szinten kijelölt szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakításának feladata, 
hogy a területi szociális alap- és szakosított (a továbbiakban: szociális szolgáltatások) ellátási, 
továbbá gyermekjóléti alapellátási szakmatámogató hálózat létrehozásával, lefedje  - mind területi 
mind szakterületi vonatkozásban - az adott területi egység teljes szociális- és gyermekjóléti 
alapellátási (a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai 
kivételével) szolgáltatási spektrumát. 

A 11 területi egység országos lefedettséget biztosít a szociális szolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások mind területi, mind szakterületi vonatkozásában.  

 

A területi szinten kijelölt szolgáltatástámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakításának 
célkitűzései: 

• területi szakmatámogatási hálózat létrehozása; 
• területi együttműködési struktúrák kialakítás; 
• az NSZI szakmatámogatási, módszertani feladatainak támogatása; 
• a szakmapolitikai törekvések megismertetése és elfogadtatása; 
• közreműködés az EMMI felméréseinek elvégzésében; 
• a szolgáltatók, intézmények körében felmerülő kérdések, problémák, javaslatok Szociális 

Ügyekért Felelős Államtitkárság felé történő becsatornázása. 

 

 

Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben a szakmatámogatási és szakmafejlesztési 
hálózat kialakítására a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió – Tevékeny Gondozási Szolgálat 
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gesztor intézmény - hat konzorciumi együttműködő partner bevonásával - kapott megbízást e 
feladat végrehajtására. 

 

 

A Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyei TSZR konzorcium 
bemutatása 

 

A konzorciumot 7 tag alkotja. A gesztorszervezet a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, amelynek 
fenntartásában működik az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező gesztorintézmény, a 
hajdúböszörményi székhelyű Tevékeny Gondozási Szolgálat. 

 

 

 

A projekt megvalósításában további 6 konzorciumi tag működik közre: 
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GESZTOR 
SZERVEZET 

BTESZ 
Tevékeny Gondozási 

Szolgálat 
 

Konzorciumi tag: 
JNSZ Megyei 

„Angolkert” Idősek 
Otthona, Pszichiátriai 
Betegek Otthona, és 

Rehabilitációs 
Intézménye 

Konzorciumi tag: 
 

Szociális Szolgáltatási 
Központ 

Hajdúböszörmény 
 

Konzorciumi tag: 
 

Napfényes Sziget 
Integrált Intézmény 

Püspökladány 
 

Konzorciumi tag: 
Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása 
Humán Szolgáltató 

Központ 
Szolnok 

Konzorciumi tag: 
 

Debreceni Szociális 
Szolgáltató Központ 

Debrecen 

Konzorciumi tag: 
 

Debreceni SZETA 
Családok Átmeneti 

Otthona 
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• Szociális Szolgáltatási Központ Hajdúböszörmény; 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei “Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek 
Otthona és Rehabilitációs Intézménye – Törökszentmiklós-Fegyvernek; 

• Napfényes Sziget Integrált Intézmény - Püspökladány; 

• Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ - Szolnok; 

• Debreceni Szociális Szolgáltató Központ - Debrecen; 

• Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány fenntartásában működő Családok 
Átmeneti Otthona - Debrecen. 

 

 

A konzorciumi együttműködéssel vállalt szolgáltatások: 

Intézmény neve, címe: A konzorciumi együttműködéssel vállalt 
szolgáltatások 

Tevékeny Gondozási Szolgálat 
4220 Hajdúböszörmény, Iskola u. 9. 

Szociális étkeztetés (szociális konyha) 
Házi segítségnyújtás 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása 

Szenvedélybetegek nappali ellátása 
Fogyatékkal élők nappali ellátása 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
“Angolkert” Idősek Otthona,  

Pszichiátriai Betegek Otthona  és 
Rehabilitációs Intézménye 

5200 Törökszentmiklós, Deák Ferenc 
út 100. 

Idősek otthona 
Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye 

Pszichiátriai betegek otthona  

Szolnoki Kistérség 
Többcélú    Társulása 

Humánszolgáltató Központ 
5000 Szolnok, Városmajor út 67/A. 

Utcai szociális munka 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 

Éjjeli menedékhely 
Hajléktalan személyek átmeneti szállása 

Család- és gyermekjóléti központ 
Család- és gyermekjóléti szolgálat 
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Debreceni Szociális Szolgáltató 
Központ 

4032 Debrecen, Böszörményi út 148. 

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi 
alapellátás 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
Fogyatékos személyek otthona 

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú 
lakóotthona 

Pszichiátriai betegek otthona 
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 

Szenvedélybetegek otthona* 
Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére 

Napfényes Sziget Integrált 
Intézmény 

4150 Püspökladány, Petőfi Sándor u. 
19. 

Támogató szolgáltatás 
Fogyatékos személyek nappali ellátása 

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére 

Szociális Szolgáltatási Központ 
4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi 

Ferenc u. 42. 

Tanyagondnoki szolgáltatás 
Szociális étkeztetés (szociális konyha, népkonyha) 

Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 
alapellátás 

Időskorúak nappali ellátása 
Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

Fogyatékos személyek nappali ellátása 
Család- és gyermekjóléti központ 
Család- és gyermekjóléti szolgálat 

Debreceni SZETA 
Családok Átmeneti Otthona 

4024 Debrecen, Nap u. 4. 

Családok átmeneti otthona 

 

A konzorciumi tagok az együttműködéssel érintett szolgáltatások alapján célcsoportspecifikus 
munkacsoportokba tömörültek: 

• Idősek alapellátása munkacsoport; 
• Idősek szakellátása munkacsoport; 
• Fogyatékkal élők ellátása munkacsoport; 
• Hajléktalan személyek ellátása munkacsoport; 
• Pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport; 
• Család- és gyermekjóléti munkacsoport. 
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A munkacsoportok élén munkacsoportvezetők állnak, akik a munkacsoportban zajló munka 
szakmai felügyeletét, irányítását látják el. A munkacsoportvezetők egy része a konzorciumi 
partnerek vezető munkatársai közül kerül ki, de van olyan munkacsoportunk is, ahol külső szakértő 
látja el a feladatot. A munkacsoportvezetők mindannyian több évtizedes szakmai tapasztalattal és 
kivételes felkészültséggel rendelkeznek az adott szakterületen.  

A munkacsoportok munkáját konzorciumi 1 fő módszertani munkatárs támogatja. Ugyancsak az 
ő feladata az EMMI-vel és a NSZI-vel való kapcsolattartás.  

 
A konzorciumi partnerek feladatai: 

 
• Szükség esetén, az NSZI iránymutatása szerint a vállalt szolgáltatásokra vonatkozó szakmai 

programok véleményezéséhez szükséges szempontrendszer kidolgozása a 
munkacsoportvezetők szakmai irányítása mellett. 

• Szükség esetén, az NSZI iránymutatása szerint a módszertani ellenőrzések 
lebonyolításához a vállalt szolgáltatásra vonatkozóan ellenőrzési adatlap, ellenőrzési 
szempontsor, ellátotti interjúhoz és vezetői/dolgozói interjúhoz kérdéssor kidolgozásában 
való szakmai közreműködés a munkacsoportvezetők szakmai irányítása mellett. 

• Szakmai ajánlások és útmutatók készítése az NSZI által megjelölt tárgyban - vagy ennek 
hiányában a munkacsoportértekezleten rögzítettek szerinti témakörben - a 
munkacsoportvezetők szakmai támogatása és kontrollja mellett. 

• A szakmai műhelyek programjának tervezése, a megvalósításban történő személyes 
közreműködés. 

• Egyedi esetekben, kérdésekben szakmai tanácsadás biztosítása; krízishelyzetekben 
esetmegbeszélésen való részvétel és közreműködés (telefonon/e-mailben/online/ 
személyes módokon). 

• Szakmai iránymutatások, állásfoglalások készítése az NSZI által megjelölt tárgyban - vagy 
ennek hiányában a munkacsoportértekezleten rögzítettek szerinti témakörben - a 
munkacsoportvezetők szakmai támogatása és kontrollja mellett. 

• Az NSZI vagy az EMMI felkérésére a szociális ellátórendszer fejlesztésére vonatkozó 
szakmai javaslatok kidolgozása a munkacsoportvezető szakmai támogatása és kontrollja 
mellett. 

• Statisztikák, kimutatások, felmérések, kutatások, elemzések készítésében való 
közreműködés a munkacsoportvezetők szakmai támogatása és kontrollja mellett, 
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amennyiben a módszertani munkatárs szakmai-módszertani támogatása szükséges a 
feladat elvégzésében. 

• Szükség esetén, az NSZI iránymutatása szerint szakmai célvizsgálat lefolytatásához a 
munkacsoportvezetők szakmai felügyelete és kontrollja mellett a vizsgálat előkészítésében 
és/vagy megvalósításában való közreműködés. 

• A negyedévente megjelenő hírlevélhez kapcsolódó, a vállalt szolgáltatásokhoz kötődő 
téma kidolgozása, cikkek, interjúk, tájékoztatók készítése a munkacsoportvezetők szakmai 
irányítása és felügyelete mellett. 

• Együttműködés az egyházi módszertani intézményekkel. 
 

A Konzorcium erősségének tekintjük, hogy mind egyházi, mind központi kormányzati, mind 
önkormányzati/kistérségi társulási, mind civil szervezet is megtalálható a konzorciumi tagok 
fenntartói között. Ezáltal egy nagyon sokszínű, széles spektrumú tudásbázis koncentrálódhat a 
Konzorciumban. 

A területi együttműködés folyamán - a területi igényekről, sajátosságokról és lehetőségekről 
ismeretekkel rendelkező - konzorciumi partnerekkel történő rendszeres, strukturált tudás- és 
információcsere alapozza meg a feladatok megvalósítását.  

A megalakuló hálózat a működési terület ellátórendszerének helyi specifikumairól, az alkalmazott 
módszerekről információkat gyűjt össze, mind rendszeres személyes találkozások alkalmával, 
mind digitális formában. Felmérjük a területen dolgozó személyes gondoskodást nyújtó kollégák 
szakmatámogatási igényeit, szükségleteit, javaslatait is. Ezen tudnivalók összesítése, majd 
kiértékelése a gesztorszervezet kiemelt feladata.   

A szükségletfelmérés alapján tervezzük meg részleteiben a szakmai munkát. Az összegyűjtött 
információk, tapasztalatok, jó gyakorlatok online formában is megosztásra kerülnek, illetve 
közzétételük negyedévente, hírlevél formájában is megtörténik, amely többek között tartalmazza 
az ágazatot, a területi egységet érintő híreket és változásokat is. A hírlevél elkészítésben aktívan 
részt vesznek a konzorcium tagjai is.  

A hálózat a felettes szakmai szervek megkeresésére adatokat gyűjt össze és nyújt a területen 
működő szociális szolgáltatásokról, illetve a szociális szolgáltatások humánerőforrás helyzetéről.  

A felettes szervek iránymutatása alapján a gesztorszervezet a konzorciumi partnerekkel 
folytatott havi rendszerességgel megtartott konzultációk során elhangzottak alapján 
javaslatot tesz a fenntartók felé a szociális ellátórendszer fejlesztésére, és felkérésre részt vesz az 
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ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében. Jóváhagyásra történő felterjesztést 
követően szakmai ajánlásokat, útmutatókat készít a szakmai módszerek bevezetéséhez és 
alkalmazásához.  A települési önkormányzatokat - erre vonatkozó igény esetén - a 
szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásában és aktualizálásában támogatjuk. 

A Gesztorszervezet teendője a szolgáltatók, intézmények körében felmerülő kérdéseknek, 
problémáknak, javaslatoknak a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság felé történő 
becsatornázása, illetve másik irányba a szakmapolitikai törekvések megismertetése és 
elfogadtatása a területi egységen működő munkatársakkal. 

A Konzorcium vállalja, hogy figyelemmel kíséri a jogszabályokban előírt feltételek teljesítését, 
szakmai szabályok érvényesülését a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások 
működése során. A tapasztalatokról tájékoztatja a felettes szerveket. Szakmai segítséget nyújt új 
szociális vagy gyermekjóléti szolgáltatások megszervezéséhez a különböző szolgáltatók és 
intézmények vezetőinek és a fenntartóknak. Elsődlegesen online vagy személyes megbeszélések 
keretében, illetve módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a 
szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését. 

Szakmai konzultációk rendszeres tartásával, hírlevelek negyedévente történő 
megjelentetésével megismerteti a szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatókkal, 
intézményekkel az új szakmai módszereket és az új szolgáltatási formákat. Tájékoztatja a hozzá 
forduló, az ellátást igénybevevő személyeket a szociális ellátás igénybevételének feltételeiről, az 
eljárás rendjéről.  

A munkacsoportok az első évben három szakmai műhelyt szerveznek célspecifikusan azzal a 
céllal, hogy a területen szolgáltatást nyújtó szervezetek/intézmények/fenntartók megismerhessék 
egymás tevékenységét és alkalmazott módszereit. Egy olyan fórum megvalósítása az elsődleges 
feladatunk, ahol alkalmat biztosítunk a jó gyakorlatok bemutatására, szakmai tapasztalatcserére 
és a szakmai kapcsolatok ápolására. 

Fontosnak tartjuk a területen működő szolgáltatóktól közvetlenül érkező - szakmatámogatás 
szempontjából fontos - visszacsatolásokat is, építve ezzel egy hatékony, gyakorlatias 
szakmatámogatási rendszer megvalósulására.   

• Első körben összegyűjtjük Hajdú- Bihar megye és Jász- Nagykun- Szolnok megye területén 
az érintett szociális, gyermekjóléti intézmények elérhetőségeit, kapcsolattartóit, mely 
adatokból egy adatbázist és levelezőlistát alakítunk ki.   
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• Tájékoztatjuk az érintett szolgáltatókat a területi szakmatámogatási rendszer 
létrehozásáról, a projekt indításáról, bemutatjuk a hálózat partnereit, a vállalt feladatainkat, 
elérhetőségeinket.  

• Felmérést, információgyűjtést, helyzetelemzést készítünk az aktuális helyzetről, 
feltérképezzük az érintett két megyében lévő szolgáltatók alapvető helyi problémáit, 
nehézségeiket, szakmatámogatás szempontjából releváns elvárásaikat, ötleteiket és 
javaslataikat. 

• Biztosítjuk a területi ellátórendszerrel történő folyamatos kapcsolattartást, 
együttműködést, egyéni megkeresések lehetőségét.  

• Biztosítjuk a szakmai műhelyeken való részvételi lehetőségeket, ahol témajavaslattal, előre 
megfogalmazott kérdésekkel, a szakmatámogatás szempontjából releváns témákban 
visszajelzéssel élhetnek, ezzel is célunk növelni a konzultáció hatékonyságát. 

• Az első megvalósítási időszak végén, 2022. júniusában írásbeli felmérés formájában 
visszacsatolást kérünk a területen működő szolgáltatóktól a szakmatámogatási feladatok 
hatékonyságáról és minőségéről. Így az újabb megvalósítási időszakban a tapasztalatok 
integrálhatóak lesznek a Konzorcium további feladatellátása során. 

 
 
Mérföldkövek 

Megvalósítási időszak: 2021. szeptember 01-től 2024. június 30-ig.  

 

 

A teljes megbízás időtartalma alatt három megvalósítási időszak különül el, melyek az alábbiak: 

• 2021. szeptember 1. – 2022. június 30. közötti megvalósítási időszak 
• 2022. július 1. – 2023. június 30. közötti megvalósítási időszak 
• 2023. július 1. – 2024. június 30. közötti megvalósítási időszak 
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Ennek függvényében a megvalósítás során 3 mérföldkövet terveztünk az alábbiak szerint: 

 

mérföldkő 

2022. június 30. 

A megvalósítási időszak lezárása, a konzorcium éves beszámolót készít, a 
megvalósítási időszakra járó támogatási összeg 100%-a elszámolásra kerül. 

A támogatási időszak teljes lezárása az EMMI, NSZI általi szakmai 
ellenőrzésén való megfelelés és a szakmatámogatási tevékenység pozitív 
irányú elbírálása, valamint a következő megvalósítási időszakra történő 
támogatói okirat kiadása után valósul meg. 

mérföldkő 

2023. június 30. 

A megvalósítási időszak lezárása, a konzorcium éves beszámolót készít, a 
megvalósítási időszakra járó támogatási összeg 100%-a elszámolásra kerül. 

A támogatási időszak teljes lezárása az EMMI, NSZI általi szakmai 
ellenőrzésén való megfelelés és a szakmatámogatási tevékenység pozitív 
irányú elbírálása, valamint a következő megvalósítási időszakra történő 
támogatói okirat kiadása után valósul meg. 

mérföldkő 

2024. június 30. 

A megvalósítási időszak lezárása, a konzorcium éves beszámolót készít, a 
megvalósítási időszakra járó támogatási összeg 100%-a elszámolásra kerül. 

A támogatási időszak teljes lezárása az EMMI, NSZI általi szakmai 
ellenőrzésén való megfelelés és a szakmatámogatási tevékenység pozitív 
irányú elbírálása után valósul meg. 
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Gesztor intézmény és a konzorciumi partnerek bemutatkozása 
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Tevékeny Gondozási Szolgálat - Hajdúböszörmény 

 

Küldetése: 

„Egy tudatos társadalom létrehozásában való részvétel a keresztény hagyományok mentén. A 
megértés, a megbocsátás, az alázat, a türelem és a tisztelet értékei mentén felelősséggel 

gondoskodunk a rászorulókról. Munkánk során sem etnikai, sem vallási, sem egyéb hovatartozást 
nem vizsgálunk, egyetlen szempont, hogy enyhítsük a problémákat, segítsük a mindennapok 

méltóságteljes megélését.” 

 

Szervezetünk 2007-ben kezdte meg működését egyesületi formában. 2011-ben csatlakoztunk a 
Magyarországi Baptista Egyházhoz, mint közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy, így jött 
létre a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió. A kezdetektől fogva a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú 
társadalmi rétegek számára biztosítunk szociális alapellátásokat.   

Ma az egész országban, körülbelül 200 településen van jelen a BTESZ, egy erős partneri hálózattal 
a hátunk mögött körülbelül 15 000 rászoruló emberről gondoskodunk. Kötelékünkbe tartozik 
több mint 800 fő munkatárs, akik áldozatos munkájuk révén jelentős feladatot látnak el a 
rászorulók ellátásában, segítésében. Eredményeképp jelentős szakmapolitikai szereplővé vált a 
szervezetünk. Fejlesztéseinket mindig a jelentkező igényekre alapozva és a lehetőségek teljeskörű 
kihasználásával tervezzük.  

Szolgáltatásaink szervezésénél szem előtt tartjuk a komplexitást, hogy minél teljeskörűbb 
szolgáltatást nyújthassunk. Tevékenységeink széleskörűek, több rászoruló társadalmi csoport 
szükségleteit igyekszünk kielégíteni nap, mint nap. Célcsoportjaink között megtalálhatóak az 
idősek, a szenvedélybetegek, a fogyatékossággal élő személyek és a gyermekek.  

  
Működtetünk: 

• szociális étkeztetést,  
• házi segítségnyújtást,  
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,  
• szenvedélybetegek nappali ellátását,  
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• szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását,  
• támogatott lakhatást szenvedélybetegek részére,  
• fogyatékos személyek nappali ellátását,  
• pszichiátriai betegek nappali ellátását,  
• családi bölcsődéket,   
• nevelőszülői hálózatot és 
• tanodát. 

 
Sokrétű feladatainkban két dolog közös: segítségre szoruló emberek és a magas minőségű 
szolgáltatás iránti elhívatottságunk. A mindennapokban az a gondolat vezet minket, hogy igény 
van a megszokottól eltérő, magas színvonalú szociális ellátásra. 

Szervezetünk több Európai Uniós és hazai pályázat megvalósításában is részt vett már 
főpályázóként, konzorciumi partnerként vagy együttműködés keretében szakmai tudás és 
tapasztalatok átadásával. 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió szervezeti felépítését tekintve divizionális jellegű. Az egyes 
divíziók, intézmények a teljes országban megtalálhatóak, széles körű szolgáltatásspektrummal 
állunk a rászorulók rendelkezésére. Az intézmények támogatását a fenntartó, önállóan 
működtetett szakmai egységek bevonásával végzi, amelynek célja az intézmények támogatása, 
tehermentesítése, a minőségbiztosítás megvalósítása, és az innovációs célok biztosítása.    

 
A fenntartó által működtetett önálló szakmai egységek a következők:  

• módszertani és ellenőrzési csoport, 
• gazdasági csoport,  
• pénzügyi csoport,  
• munkaügyi csoport és HR,  
• jogi csoport,  
• fejlesztési csoport,  
• marketing csoport.  



A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Slachta Margit 
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósul meg. 

 
 

 

15 
 

HÍRLEVÉL 
“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, 

szakmatámogatási feladatok ellátása Hajdú-Bihar és 
Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021” 

 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
fenntartásában működő Tevékeny 
Gondozási Szolgálat intézményben 2009 óta 
biztosítunk szociális alapszolgáltatásokat a 
Hajdúböszörményi kistérségben. Az 
intézmény egy székhelyen (4220 
Hajdúböszörmény, Iskola utca 9.) működik, és 
jelenleg hat alapszolgáltatást (házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 
szenvedélybetegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása) 
biztosít. 

Az intézményben 68 fő munkavállalót foglalkoztatunk. 12 éves működésünk során széles körű 
tapasztalatokat szereztünk az általunk biztosított szolgáltatások vonatkozásában, melyet 
folyamatosan bővítünk a fenntartó által biztosított képzések, és a belső módszertani csoport 
szakembereinek segítségével. Kiváló kapcsolatot ápolunk a környező településeken működő 
szociális szolgáltatókkal, egészségügyi alap- és szakellátást biztosító intézményekkel, 
háziorvosokkal, kezelőorvosokkal, érdekvédelmi szervezetekkel, és egyéb szolgáltatókkal. Szoros 
együttműködésben állunk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karával.  

 

Házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat 12 éve biztosítjuk a Hajdúböszörményi kistérség 
településein. Tevékenységünkre egyre inkább szükség van, hiszen a társadalom negatív irányú 
szerkezeti változásával, a demográfiai elöregedéssel párhuzamosan a gondozási terhek 
folyamatos növekedésével kell számolni. Gondozóink nagy szakmai tapasztalattal és rendkívüli 
hozzáértéssel végzik gondozói tevékenységüket. Munkatársaink 100%-a szakképzett.  

A munkakörhöz előírt kötelező képzéseken túl a szervezet számos képzést biztosít számukra, mely 
lehetőséget ad a szakmai tudás bővítésére, készség- és kompetenciafejlesztésre. A munkával járó 
mentális terhek feldolgozására rendszeres esetmegbeszélés, és csoportos szupervízió áll 
rendelkezésre.  
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat szintén a Hajdúböszörményi kistérségen 
élők számára biztosítjuk, jelenleg 54 készülékkel.  

Szociális étkeztetés szolgáltatásunkkal közel 600 fő számára biztosítunk napi egyszeri meleg 
étkezést a hét minden napján, jelenleg a Hajdúböszörményi- és a Tiszavasvári Járásban.  Az 
étkeztetést vásárolt szolgáltatás keretén belül biztosítjuk, az Itt és Most Egyesület által. A nagy 
kapacitású konyhaüzem a régió legmodernebb technológiájával rendelkezik.  Igénybe vevőink 
részére kétféle menü választási lehetőséget kínálunk, melyet házhozszállítással juttatunk el a 
rászorulókhoz.  

 

 A szenvedélybetegek nappali ellátása 
szolgáltatás a Hajdúböszörményben élő 
szenvedélybetegek számára biztosít ellátást. 
Célunk a függőségi problémával küzdő 
személyek életmód-változásának 
ösztönzése, a visszaesés megelőzése, a 
szerhasználatból adódó ártalmak 
csökkentése, támogatott lakhatásba történő 
integrálás, munkaerő-piaci reintegráció. Az 
intézményben az igénybe vevők szociális-, 

egészségügyi-, és mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást és 
közösségi programokat nyújtunk.  Heti rendszerességgel csoportos, és egyéni lelki gondozás 
igénybevételére is van lehetőség. Az intézményben heti rendszerességgel AA-, és AlAnon csoport 
is működik. A digitális hátrányok leküzdésére munkatársaink csoportos foglalkozásokat tartanak, 
ahol lehetőség van az alapszintű informatikai készségek fejlesztésre. Külső szakemberek 
bevonásával rendszeresen biztosítunk igénybevevőink részére álláskeresési és 
munkahelymegtartási-, valamint stresszkezelő technikák tréningeket is.  
 

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása szolgáltatás kiemelt célja a megelőzés, 
az ártalomcsökkentés, és a kezelésbe juttatás elősegítése.  

Leghangsúlyosabb tevékenységünket, a megelőző-felvilágosító foglalkozásainkat célzott 
prevenció formájában valósítjuk meg, a korosztályok igényeinek és sajátosságainak 
figyelembevételével. Az interaktív, pszicho-dramatikus elemekkel tűzdelt foglalkozások fő célja, 
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hogy a jelen lévő személyek adekvát információt kapjanak a szenvedélybetegségről, 
szerhasználati ártalmakról, a különböző szerek veszélyeiről. A bűn- és áldozattá válás megelőzési, 
valamint drogprevenciós társasjáték (K.I.A.B.Á.L akkreditált társasjáték, képzés) szintén nagyon 
népszerű partnereink körében. Szolgáltatásunkat csoportmunka, kooperatív vita, egyéni- és 
csoportmunka formájában valósítjuk meg, ahol kiemelt figyelmet fordítunk a jelző és kivédő 
készségek fejlesztésére.  

Fentieken túl drop in szolgáltatásunkra egyre hangsúlyosabb igény mutatkozik a településen. 

 Az intézmény legújabb szolgáltatása, a 
fogyatékos személyek nappali ellátása, mely 
2020.11.01-jétől működik.  Szolgáltatásunk 
célja az ellátási területünkön élő (Hajdú-Bihar 
megye) fogyatékos személyek nappali 
elfoglaltságának megszervezése, fizikai és 
szellemi fejlődésük elősegítése, vagy szinten 
tartása.  

További célunk, hogy az igénybevevők 
számára biztosítsuk az egyénileg elérhető legmagasabb életminőség megélését, állapotuknak 
megfelelő, szükséges mértékű gondozáson keresztül. Nappali intézményünk napi életritmust 
biztosító szolgáltatást nyújt, közösségi programokat szervez. 

 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona 

és Rehabilitációs Intézmény – Törökszentmiklós 
Tóth Pál – intézményvezető 

 

A törökszentmiklósi székhellyel rendelkező intézményünk jelenleg a legnagyobb ellátotti 
létszámmal működő pszichiátriai betegek otthonaként van szamon tartva Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyében, melyhez szorosan kapcsolódik, mind szakmai programunkban, mind pedig szervezeti 
felépítésében a Fegyverneki telephelyen található idősotthonunk, ahol parkosított környezetben 
áll az akadálymentes kialakítású egykori kúria épülete, amely 68 férőhellyel szolgál az idősek 
elhelyezésére.  



A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Slachta Margit 
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósul meg. 

 
 

 

18 
 

HÍRLEVÉL 
“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, 

szakmatámogatási feladatok ellátása Hajdú-Bihar és 
Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021” 

Legfőképpen a megye területéről érkező III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező idős 
személyek ellátása, szükség szerinti ápolása, képességének megfelelő foglalkoztatása, 
mentálhigiénés gondozása, valamint az érdekvédelem biztosítása intézményi keretek között. Az 
intézmény lehetőségeihez mérten biztosítja az ellátottak korának, egészségi állapotának 
megfelelő korszerű fizikai és egészségügyi ellátását, pszichés gondozását, az egyénre szabott 
célszerű tevékenységek végzését, foglalkoztatások és kulturális rendezvények megszervezését, a 
lakók képességeinek fejlesztését összhangban a lakó egyéni érdekeivel és igényeivel. Az idős 
részlegen kiemelt figyelmet fordítunk a magas szintű lakóellátás biztosítására, az ellátottak 
gondozására, a testi-lelki szükségleteik kielégítésére, az izoláció veszélyének felmérésére, vagy a 
már kialakult elszigetelődés feloldására, állapotuk romlásának megakadályozására, a lakók 
rendszeres orvosi felügyeletére, kórházi, illetve szakorvosi ellátáshoz való hozzájutására, a 
szükséges gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök biztosítására. 

Visszatekintve az eddigi évtizedekre, intézetünkben az idősgondozás egyik legmeghatározóbb 
időszaka az volt, amikor épületen belül együtt élt két korosztály is, idősek és gyermekek (Az 
intézmény egyszerre működött csecsemőotthon ill. idős otthonként is). Azt, hogy ez a közös 
együttélés milyen jó hatással volt gyermekre és idősre egyaránt már akkor felismertük, de az 
átszervezések miatt sajnos nem tudtuk ezt fenntartani. A gyermekotthon megszűnése után már 
csak az idősrészleg maradt a telephelyen. 

A régmúlt szellemiségéből táplálkozva azonban igyekeztünk a generációkat egy-egy alkalommal 
összehozni. A dolgozók gyermekei családi programok keretében szívesen látogattak el 
intézményünkbe ill. közös kirándulásokat szerveztünk a családoknak és időseinknek.  A lakóink 
visszajelzése nagyon pozitív volt, arra kellett rájönnünk, hogy hatalmas igény van gyermekek 
látogatására, így nyitottunk a helyi iskolák és óvodák felé is. Elkezdtünk komolyan foglalkozni a 
gyermekterápia újonnan megnyílt lehetőségeivel.  

Minden neves ünnepünkön vendéggént itt szerepelt egy-egy csoport, osztály, sőt, sikerült havi 
rendszereséggel vendégül látnunk a gyerekeket a pandémiás időszak előtt.  

Több éve szoros kapcsolatban vagyunk a Szapárfalui Szent Rita Katolikus óvodával és az Orczy 
Anna Katolikus Iskolával is. A mentálhigiénés munkatársak már az éves foglalkoztatási terv 
elkészítésénél is nagy hangsúlyt fektettek a minél több közös program lebonyolítására irányuló 
tervezésre. Az elmúlt évek folyamán számtalan olyan közös időtöltést sikerült megvalósítani, mely 
nem csak az idősek számára, hanem az óvónők visszajelzései alapján a gyermekeknek is építő 
jellegű volt. 
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A generációk közötti együttélés évszázadokon keresztül jól működött, mára viszont valami 
“elromlott”. A mai társadalom a gyermek- és időgondozás felelősségét szükségszerűen 
kiszervezte, „szakemberesítette”, éppen ezért szükség van olyan kreatív ötletekre, módszerekre és 
eszközökre, melyek visszaadják a lehetőségét ennek a két generációnak az újra egymásra 
találására. 

A közös programok egyfelől serkentően hatnak az idősekre, akik észrevehetően optimistábbak, 
aktívabbak lettek a foglalkozásoktól, ennek következtében pedig a memóriájuk is sokkal élesebbé 
vált és az önellátó képességük is javult. 

Másfelől az idősek részéről tanúsított figyelem a gyermekek szociális készségeire van jó hatással, 
az pedig, hogy szembesülnek az idősek életét meghatározó problémákkal, az öregedés 
jelenségére készíti fel őket. Ezek az együttlétek kölcsönösen előnyösek mindkét generáció 
számára, melyben nem csak az interakció lehetősége adott, hanem mentális fejlődés is.  Számos 
tanulmány igazolta a társas kapcsolatok előnyét fizikális szinten is (pl. alacsonyabb vérnyomás). 

A kezdeményezésünk célja az, hogy ellensúlyozza a magányt és a monotóniát, ami gyakran 
jellemzi az életet egy-egy ilyen létesítményben.  

Messze vagyunk még célunk eléréséhez, mely a gyermekek rendszeres jelenlétét célozza meg az 
időseink életében, de igyekszünk minden lehetőséget megragadni a közös időtöltés, játék 
megvalósítására. 

Ezen túlmenően, mivel sok olyan demenciával él lakónk is van, akik nem képesek, vagy fizikális 
vagy leromlott szellemi képeségeik miatt bekapcsolódni a gyermekterápiába, nekik külön 
foglalkoztatás keretén belül elkezdtük kidolgozni a babaterápiát, mint demens foglalkoztatás 
egyik fő aspektusát. A játékbabák (melyek hangot is adnak ki), már az első alkalommal nagy 
„csodákra” voltak képesek. Olyan lakóink is aktivitást mutattak, akik eddig csak saját „zárt 
világukban” éltek.  
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Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja – Szolnok 
Hegyi Anita- intézményvezető 

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán 
Szolgáltató Központja (a továbbiakban: HSZK) szociális 
és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó integrált 
intézmény. Alapításakor a családsegítés, a gyermekjóléti 
szolgáltatás és a hajléktalan ellátás egyes területei 
tartoztak az alapfeladatai közé. 

Az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül 
az intézmény profilja, egyrészt a jelentkező igények és a 
fenntartói elvárások szerinti szolgáltatásbővítés okán, 
másrészt jogszabályi előírások alapján átvett új ellátási 
forma működtetésével. 

Az intézményi szolgáltatások egy része a járás néhány településén történik, míg más részük a teljes 
járást lefedi, és van oly szolgáltatás is, mely a járás határain túl nő. 

Az intézmény, a járás mind a 18 településéről ellátja a hozzá forduló pszichiátriai és 
szenvedélybetegeket (Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye 10 illetve 50 fő 
részére, valamint alacsonyküszöbű ellátás), az ellátást kérő hajléktalan embereket (Hajléktalanok 
nappali intézménye, kijelölt szolgáltatóként a hét minden napján, 40 férőhelyen, Éjjeli 
menedékhely 27 férőhelyen, Átmeneti szálló 23 fő részére), valamint az átmenetileg felügyelet 
nélkül maradt gyermekek számára igény szerint helyettes szülőt biztosít (helyettes szülői hálózat). 
20 férőhelyen a fogyatékos személyek számára nyújt nappali ellátás keretében szolgáltatást, 
nemcsak a Szolnoki-, hanem a Törökszentmiklósi-, Jászberényi-, és Kunszentmártoni járásból 
érkezők számára is. Mindemellett Szolnok város területén utcai szociális munkát biztosítunk. 
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2016. január 1-jétől a Család- és 
Gyermekjóléti Központ látja el a teljes 
Szolnoki járás területén jelentkező, hatósági 
eljárásokhoz kapcsolódó feladatokat, illetve 
2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai 
szociális segítéssel bővült a Központ által 
nyújtott szolgáltatások köre. A Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, mint önálló szakmai 
egység Szolnokon és három kisebb 
településen nyújt gyermekjóléti alapellátást. 

A HSZK önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervezet, jogszabályban meghatározott 
feladatait 10 önálló szakmai egység 
keretében, 7 különböző telephelyen látja el, a 

fenntartó által engedélyezett munkavállalói létszám 124,5 fő.  

A projekt keretében részt veszünk a hajléktalan személyek ellátása munkacsoport 
tevékenységében, ahol a munkacsoport vezetése is feladatunk, illetve szerepet vállaltunk a család- 
és gyermekjóléti munkacsoportban is. 

 

 

Szociális Szolgáltatási Központ – Hajdúböszörmény 
Töviskes Mária Magdolna - intézményvezető 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások feladatainak ellátását a Szociális Szolgáltatási Központ által biztosítja városunkban. 

A Szociális Szolgáltatási Központ több mint 50 éve nyújtja szolgáltatásait Hajdúböszörményben. 
A lakosság szociális ellátása városunkban folyamatosan bővült, szakmailag differenciálódott, 
adekvátabb gondozási formák valósultak meg.  

A legrégebbi szolgáltatásaink, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás 1970 óta, az idősek 
nappali ellátása 1972 óta biztosított városunkban. 
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1987. március 1.   Szociális Gondozási Központ néven egyesítette a fennartó a szociális 
étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását. 

1989. november 1.   Családsegítő Központ megalakulása, Hajdú-Bihar megyében az elsők között. 

1991. október 1.  Értelmi fogyatékosok nappali ellátásának bevezetése a városban. 

1996. szeptember 1.A Családsegítő Központ és a Gondozási Központ integrációjára, került sor és 
új elnevezést kapott az intézmény Családsegítő és Gondozási Központ néven.  

1997. november 1. Megalakult a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyermekvédelmi törvény 
hatálybalépésének napján. 

2005. április 1.  Szociális Szolgáltatási Központ lett az intézmény új elnevezése. 

2007. március 1.  Szenvedélybetegek közösségi ellátása bevezetésére került sor. 

2008. július 1.  Pródon tanyagondnoki szolgálat kezdte meg működését. 

2009. január 1.   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is biztosítunk a városban. 

2015. január 1.   Az intézmény új székhelye Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 42. lett.  

2016. január 1.  Családsegítő Központ és Gyermekjólét Szolgálat összevonására került sor. A 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat település szinten, a Család- és Gyermekjóléti Központ járási 
szinten nyújtja a szolgáltatásait. 

2017. január 9.  Étkeztetés keretén belül népkonyha megszervezésére is sor került. 

2017. június 1.   Demens személyek nappali ellátását nyújtjuk idősek nappali ellátásán belül. 

2018. augusztus 1.  Gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülővel is biztosítottá vált a 
településen. 

2019. november 1. Pszichiátriai betegek nappali ellátása, mint új nappali ellátása került 
bevezetésre a városban. 
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A felsorolt ellátási formákban, 
szolgáltatásokban van sok éves, nagy 
szakmai tapasztalata az intézményünknek.  

Mára a gyermekjóléti feladatok és 
szolgáltatások szervezeti egységét is 
magában foglaló, dinamikusan fejlődő 
intézményrendszer szolgálja a lakosok 
ellátását. Az integrált intézmény szervezeti 
egységei szorosan együttműködnek, 
naprakész és pontos információkkal 

rendelkeznek. A szolgáltatásaink folyamatos bővítettük a lakosság igényeihez, a társadalmi 
változásokhoz és törvényi rendelkezésekhez igazodva.  

A Szociális Szolgáltatási Központ jelenleg “A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 
1993. évi III. törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 
közül ellátja az étkeztetést (150 fő), házi segítségnyújtást (126 fő), jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást (60 fő), családsegítést, idősek és demens személyek (40 fő), fogyatékosok (16 fő) 
és pszichiátriai betegek (25 fő) nappali ellátását, szenvedélybetegek közösségi ellátását (40 fő), 
tanyagondnoki szolgáltatást, valamint “A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról” szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújt.   

Az intézmény működési területe Hajdúböszörmény város közigazgatási területe. A Család- és 
Gyermekjóléti Központ esetében Hajdúböszörményi Járás közigazgatási területe 
(Hajdúböszörmény és Hajdúdorog). 
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A Szociális Szolgáltatási Központ jelenleg 
Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 42. 
székhelyen és II. Rákóczi Ferenc u. 24. telephelyen 
működik. A fenntartó, Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata a telephelyek számának 
csökkentése érdekében önkormányzati tulajdonú, 
volt általános iskola épületét jelölte ki az 
intézmény új székhelyének, melyet 2015. januártól 
használunk. Az intézmény életében az új székhely 

kialakítása, a kollégák egy helyen való munkavégzése mindenképp pozitív változást 
eredményezett. A tárgyi feltételek javulásával a munkakörülmények minden szempontból jobbak 
lettek. A jelenlegi elhelyezés feltételeit lényegesen javítottuk egyrészt olyan helyiségekkel, amely 
magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtást tesz lehetővé, másrészt a férőhelyek, szolgáltatások 
bővítésére, új ellátások bevezetésére kerülhetett sor. Az újonnan kialakított székhelyen komplex 
segítségnyújtást tudunk biztosítani a lakosoknak egy helyen. Mára egy jól felszerelt, 
energiatakarékos, esztétikus munkakörnyezetben dolgozhatnak az alkalmazottak és fogadhatják 
az ügyfeleket.  

 

Intézményünk engedélyezett dolgozói 
létszáma: 61 fő (szakdolgozók: 56 fő, 
technikai dolgozók: 5 fő). Az intézmény 
dolgozói 100 %-ban szakirányú 
végzettséggel rendelkeznek. Az utóbbi 
időben nőtt a többdiplomások száma. 14 fő 
rendelkezik szociális szakvizsgával, ebből 6 
fő szakvizsgára kötelezett munkaköre miatt 
(magasabb vezető és szakmai vezetők). A 
vezető munkakörben dolgozóknak 

2020.12.31.-ig újabb kötelező vezetőképzést kellett elvégezniük a szociális szakvizsga helyett. A 
képzésen az intézményvezető és 5 középvezető vett részt és tett sikeres vizsgát. A kollégák 
továbbképzése is folyamatosan történik, melyre nagy súlyt fektetünk. A szakmai munkavégzés 
feltételei ma már optimálisak, mely kedvező hatást gyakorol a kollégák lelki egészségére is. Egy 
olyan munkahelyet, intézményt sikerült az új székhelyen kialakítani, ahol jó dolgozni, ahol a 
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munkavégzés hatékonyabb lett, az egymás közötti kommunikáció jobb lett, a személyes 
kapcsolatok is erősebbé váltak. 

Miért vállalta az intézmény a szakmatámogatási tevékenységet?  

Az intézmény erősségei miatt: 

• Önkormányzati tulajdon biztonsága.           
• Nagy szakmai múlttal rendelkező 
intézmény a szociális és gyermekjóléti alapellátás 
nyújtásában.  
• Széleskörű a szolgáltatási palettája 
alapszolgáltatások tekintetében. 
• A város lakosai széles körében ismertek az 
intézmény szolgáltatásai. 

• Elhivatott, 100 %-os szakirányú szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek. 
• Elkötelezett, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakmai vezetők. 
• Hajdú-Bihar megyében széles körű szakmai kapcsolattal és elismertséggel rendelkezünk. 
• Nyitottak vagyunk az új kihívásokra. 

 

Napfényes Sziget Integrált Intézmény – Püspökladány 
Hajdu Lajos (intézményvezető): Honnan, hogyan, hová? 

 

2007. január 01. Fontos dátum a szervezetünk 
történelmében, ugyanis ezen a napon nyitotta meg 
kapuit a Napfényes Támogató Szociális Egyesület 
fenntartásában működő Napfényes Sziget Integrált 
Intézmény. A nappali intézmény hiánypótló szolgáltatást 
biztosított a sárréti kistérség területén élő fogyatékos 
személyek szára. Felismertük a szülők és sérült fiatalok 
támogatásának szükségességét és szembesültünk 
azokkal a gondokkal, amelyekkel az érintett családok 

nap mint nap igyekeznek megbirkózni.   
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Tudtuk, hogy milyen fontos tettel és segítséggel mellettük állni. Fordult a kulcs, lenyomtuk a 
kilincset és megnyílt a kapu egy olyan világ felé, ami sokunk életét megváltoztatta. 

Honnan 

Történelmünk első lapjai egy püspökladányi, központhoz közeli emeletes családi ház falain belül 
íródtak, ami egykoron varrodaként üzemelt.  

Ez az épület lett sokunknak az a hely, ahová a hét öt napján bejártunk dolgozni. Nem volt nagy, 
de elég volt. Csak a földszintet használtuk. Az emeleten az egykori varroda hagyatéka pihent 
érintetlenül. A hátsó épületrészhez sem kellet nyúlnunk. Nem volt rá szükségünk. Az ellátotti 
létszámunk 16 fő volt. Kényelmesen elfértünk a nagy épület földszintjén, ahol minden programot, 
rendezvényt meg tudtunk csinálni. A környékről és a szomszédos településekről Támogató 
Szolgálatunk szállította be az ellátottakat egy hét személyes gépjárművel. Váltanunk kellett. 
Ugyanis ahogy teltek a hónapok, úgy nőtt az igény a szolgáltatásunkra. Kis települések révén a 
sorstárs szülők ismerték egymást. Beszéltek rólunk egymás között. Elmesélték élményeiket, 
gyermekük hogy érzi magát, milyen lehetőséget látnak bennünk. A létszám pedig nőtt. Nem csak 
a kilenc személyes mikrobusz volt az egyetlen változás, hanem a bővítés is, ami a hátsó rész 
felújítását jelentette, valamint 2008 szeptembere. Visszatekintve ez volt az a dátum, amiről nem is 
gondoltuk volna, mennyire fontos lesz a jövőnkben. Ugyanis szerettük volna a családok számára 
ingyenessé tenni a szolgáltatásunkat. Ingyenessé? Jön a kérdés teljesen jogosan. Pontosan. Kissé 
elrugaszkodott gondolatnak tűnik és még mai napig fel tudom idézni a felfele szaladó 
szemöldököket, amikor meséltem a terveinkről. Szerettünk volna találni valami eszközt, 
lehetőséget, vagy megoldást ahhoz a célunkhoz, hogy tehermentesítsük anyagilag is a fogyatékos 
személyek családjait. Persze lehetne vitatkozni akár pénzügyi végzetség nélkül is azon, hogy ezt 
miként lehetne kivitelezni, de nem kell. Ugyanis a kérdéseinkre a választ a szociális foglalkoztatás 
fogalmazta meg tisztán és érthetően. Lehetőséget kaptunk arra, hogy azok a fogyatékos 
személyek, akik a nyílt munkaerőpiacon nem tudnak elhelyezkedni, részt vegyenek a 
foglalkoztatásban, aminek köszönhetően jövedelemhez jutnak, így ki tudnák fizetni a saját maguk 
által igénybe vett szolgáltatást. A kérdés csak az volt, hogy valósítsuk meg. 

Hogyan 

Tudtuk, hogy olyan területre fogunk evezni, ami nem rejt minden szegletén kihívásokat. 
Legalábbis nem annyit. Hiszen az általános épülettakarítás, zöldterület kezelés, vagy a 
szennyeződés mentesítés elég egyértelműnek tűnt mindenkinek. Repetitív feladat, ami 
szezonálisan változhat. Egy kis segítséggel gyorsan elsajátították az ellátottak ezeket a munkákat. 
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Megfelelő segítség, személyre szabott feladatok, kellő kontroll, pozitív visszacsatolás. Többen 
elmondták nekünk, hogy amiket nálunk csinálnak feladatokat, otthon nem csinálják. Eddig nem 
tudták még a szülők rávenni őket. A motiváció. Mindig igyekeztünk olyan visszajelzést adni 
mindenkinek, hogy érezze, a feladat, amit végrehajt, az fontos és értékes. Természetesen szembe 
jött velünk az a vonat is, amin a képességek összehasonlítói váltottak szívesen jegyet. „Neki miért 
nem kell annyit csinálnia, mint nekem?” Hangzik fel az empátia teljes hiányában egy ellátott 
szájából a kérdés, miközben fenyegetően mutogat egy jóval gyengébb képességű társára. Nem 
volt egyértelmű. Legalábbis nem mindenkinél. Hosszú beszélgetések, monológok. Majdnem 
motivációs trénerekké alakultunk egy-egy feladat ösztönzése közben. Természetesen számunkra 
is az volt a fontos, hogy minden ellátottunk a képességeinek megfelelő feladatot végezzen. 
Aránylag gyorsan túljutottunk a gyomlálás eldöntendő kérdésein, hogy mi virág és mi nem az, 
vagy az épülettakarítás logikai akadályain, hogy hol, mit és miért kell takarítani. 

A neheze a kézműves produktumok előállításával 
kezdődött. Szerettünk volna valamit csinálni, amivel 
valami újat alkotunk. Hosszas gondolkodás után úgy 
döntöttünk, hogy belevágunk a kosárfonásba. Igen, ez 
valóban nem új és nem is innovatív. Legalábbis akkor 
nem volt az. De valahogy el kell kezdeni. Egy kis szakmai 
segítséget kaptunk, beszereztük a kellő alapanyagot és 
el is kezdtük hajtogatni, fonni a vesszőt. Ezután jött a 
hibák, problémák sorozata. A feladat sem volt könnyű, 
szakmai segítség is kevés volt, a siker élmény pedig 
közel nulla. De a csapat végezte a feladatát. A kolléga, 

aki a kosárfonó csoporttal volt remekül végezte a munkáját. Fantasztikus hangulatot generált nap 
mint nap. Tartotta a csoportban a lelket, motiválta őket. Mindent megtett annak érdekében, hogy 
egy mikroközösséget építsen. Ez volt az egyik legkorábbi és leghasznosabb tapasztalatunk a 
foglalkoztatásban, amit a mai napig használunk. 

Nem kizárólagosan a képességek határozzák meg valakinek a helyét a foglalkoztatásban, hanem 
az is, hogy milyen csoportban érzi a legjobban magát. A valahova tartozás érzése. Sajnos vagy 
szerencsére el kellett a csoportnak köszönni a fűzvesszőtől, mert nem készültek piacképes 
termékek. Ki tudja, ha kitartóbbak lettünk volna, talán néhányan a csoportból eredményesek lettek 
volna néhány év alatt. De nem voltunk azok, mert megtaláltuk a peddignádat.  
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Ez az Indonéziából importált alapanyag váltotta fel a fűzvesszőt és olyan fejlődés vette kezdetét, 
ami eljuttatott minket a jelenlegi helyzetünkhöz. Piacképes termékeket állítanak elő az ellátottjaink 
olyan minőségben, hogy nem lehet megmondani a produktumról, hogy sérült, vagy épp ember 
készítette. Ez volt a cél. Rengeteg kutatás, információ gyűjtés, motiválás, pozitív visszacsatolás és 
még több türelem. Mivel nem minden csoport egyforma, ezért nincs konkrét recept az 
eredményességhez. De ha valaki ismeri a hozzávalókat, nagy eséllyel érhet el olyan magasságot, 
amit nem néztek volna ki a rábízott emberekből. 

Hová 

Már nem az egykori varroda épületében vagyunk. Pályázati támogatással egy közel háromszáz 
négyzetméteres ingatlanban folyik tovább a szakmai munka negyven fő ellátottal. A fejlődésnek 
a fejlesztő foglalkoztatásban állandónak kell lenni. Sosem érkezünk meg, csak mérföldkövek 
vannak, amiket elérünk. Mindig van legalább egy vagy kettő olyan távlati cél, ami a csoportok 
szeme előtt lebeg. Valami nagy, monumentális teljesítmény, amiről szentül meg vannak győződve, 
hogy úgysem tudják megcsinálni. A mi feladatunk pedig, megmutatni az ellátottaknak, hogy 
tévednek. Meg tudják csinálni. Az eddigieket is meg tudták, pedig anno is azzal kezdték, hogy ők 
nem tudnak kosarat fonni. Mi sem. De megtanultuk és megtanítottuk. Kell a húzó erő. Az út lehet, 
hogy nem egyszerű és hosszú, de a mi dolgunk az, hogy csapást vágjunk nekik a kétely erdejében. 
Így jutottunk el arra a szintre, hogy a Napfényes Sziget lakói közül nyolcan sikeres kosárfonó 
vizsgát tettek. Sikerült szakmát adni a kezükbe, ami hatalmas szó számunkra. Az évek alatt 
megszerzett tapasztalatnak köszönhetően minőségi termékek készülnek intézményünk falain 
belül. A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottjaink ép embereket tanítanak kosarat fonni 
egy-egy worshop alkalmával. Óvodás gyerekek érkeznek hozzánk a kreatív csoportból, hogy 
elkészíthessék saját peddignád kosaraikat. Az ékszerkészítő műhelyünk a kosaras műhely 
mintájára lett kialakítva. A megfelelő tudás birtokában sokkal gyorsabban és eredményesebben 
jutottunk el arra a szintre, ahol most vagyunk. A szerelőpálcás ékszerektől egészen a 925-ös ezüst 
megmunkálásáig. Igen. A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő fogyatékos ellátottjaink 
nemesfémet munkálnak meg. Vágás, fűrészelés, csiszolás, olvasztás, forrasztás, lágyítás, polírozás. 
Személy szerint ez egy régi vágyam volt. 
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Eljutni egy olyan szintre, ahová nagyon kevesen 
kapaszkodnak fel a szakmából. A munkám elején 
többször kaptam hitetlen tekinteteket, zavart 
mosolyokat, mikor meséltem a terveimről. Vagy 
éppen legyintést, hogy majd rájövök, hogy működnek 
a dolgok, mert most még fiatal vagyok. Valóban 
rájöttem. Most már tudom mi mindent kell megtenni 
ahhoz, hogy sikeres fejlesztő foglalkoztatást 
működtessen az ember a rábízott ellátottak és 
kollegák összefogásával. Sosem az a kérdés, hogy egy 

magasnak tűnő cél elérhető, vagy nem, hanem az, hogy mit kell megtennem, hogy eljussak oda. 

 

Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona – Debrecen 
Szalai Ibolya Erika - intézményvezető 

 

A Debreceni Szegényeket Támogató Alapítványt (Debreceni SZETA) szenzitív, a hátrányos helyzetű 
csoportokért tenni akaró magányszemélyek hozták létre 1994-ben. A szervezet kuratóriuma, 
munkatársai és a rendelkezésre álló szakértői bázis célja olyan komplex szolgáltatások biztosítása, 
amelyek lehetővé teszik a célcsoportba tartozó személyek és a velük foglalkozó szakemberek 
fejlesztését. 

Az Alapítvány az elmúlt közel 30 év alatt számos projektet tervezett, valósított meg, több ezer 
ügyfél számára nyújtott egyéni és csoportos szolgáltatásokat. Célja olyan tevékenységek 
megvalósítása, amelyek a társadalom széles rétegeinek társadalmi esélyegyenlőségét és 
integrációját, a közösségbe történő beilleszkedését támogatják, különös tekintettel a 
nagycsaládokra, a hátrányos helyzetűekre, a gyermeküket egyedül nevelő szülőkre és 
gyermekeikre, a kapcsolati erőszak áldozataira, a bántalmazott egyénekre és családokra. 

A szervezet hosszú távú célja, hogy működési területén hozzájáruljon komplex szolgáltató 
programok megvalósításához, továbbá a tevékenységében érintett hátrányos helyzetű rétegek 
képességfejlesztéséhez, foglalkoztatásához, integrációjához, felzárkózásához. 
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Az Alapítvány fenntartóként jelenleg 40 férőhelyes 
családok átmeneti otthonát működtet, ahol lakhatási 
lehetőséget és szükség szerinti ellátásokat biztosítunk 
az ott élő emberek számára. Segítjük a családon belüli 
konfliktusok, az ellátás igénybevételét indokolttá tevő 
és az ellátás során felmerült problémák megoldását, 
személyre szabott szociális és mentális gondozást 
biztosítunk. Az intézmény keretein belül 
krízisközpontot működtetünk 5 fő részére, ahol a 
bántalmazott emberek számára szükség szerint teljes 

körű ellátást biztosítunk, jogi, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadással segítjük problémáik 
megoldását. 

A krízisközponthoz kapcsolódóan félutasház-szolgáltatást nyújtunk a kapcsolati erőszak miatt 
kialakult krízishelyzetek következtében otthonukat elhagyni kényszerülő bántalmazottak és 
családtagjaik számára, akik krízisközpontban, titkos menedékházban, családok átmeneti 
otthonában előzőleg ellátotti jogviszonyt létesítettek és ott gondozásban részesültek, valamint a 
gondozás ideje alatt alkalmassá váltak a félutasház-szolgáltatás igénybevételére. 

 

Családok Átmeneti Otthona 

Az Alapítvány fenntartóként 1998. óta folyamatosan működtet az 1997. évi XXXI. tv. 51. §-a alapján 
egy 40 férőhelyes, 10 család elhelyezésére alkalmas családok átmeneti otthonát. Az ellátást 
igénybe vevő családokat az ország egész területéről fogadjuk. A Debrecen belvárosában, az 
óváros szélén működő intézmény jelentős részben akadálymentesített, rendelkezünk az ellátottak 
biztonságát szolgáló videó kaputelefonnal, kamerarendszerrel. Az itt élő családok számára 
biztosítjuk a lakhatás alapvető feltételeit (bútorzat, főzési, tisztálkodási, mosási, tanulási, pihenési 
lehetőség). 

Az intézményben életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt átmenetileg 
otthontalanná vált szülő és gyermeke elhelyezésére nyílik lehetőség. A családok átmeneti otthona 
biztosítja a szülő számára a gyermekével együttes lakhatást és a szükség szerinti további ellátást, 
segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez, 
közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében. 
Segítjük a családon belüli konfliktusok, problémák megoldását, személyre szabott szociális és 



A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Slachta Margit 
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósul meg. 

 
 

 

31 
 

HÍRLEVÉL 
“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, 

szakmatámogatási feladatok ellátása Hajdú-Bihar és 
Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021” 

mentális gondozást biztosítunk, támogatjuk őket a munkahelykeresésben, pályázati és egyéb 
támogatási lehetőségek felkutatásával segítjük lakhatási problémáik megoldását. Az intézmény az 
elmúlt években 100-110 %-os kihasználtsággal működött és működik jelenleg is. Jól mutatja az 
átmeneti ellátás iránti szükségletet a várólistán lévő családok igen magas száma. 

 

Krízisközpont 

A Családok Átmeneti Otthona keretén belül 2011-ben max. 5 fő elhelyezésére alkalmas 
Krízisközpontot alakítottunk ki, mely szolgáltatásunk 2012. óta folyamatosan működik. A 
Krízisközpont keretében elhelyezést, pszichológiai és jogi támogatást biztosítunk a kapcsolati 
erőszak áldozatai, a kapcsolaton belül fizikai, lelki és gazdasági bántalmazást elszenvedett 
egyéneknek, családoknak, anyáknak és gyermekeiknek maximum 8 hét időtartamra. 

Krízisközpontunkban az ország egész területéről fogadjuk a bántalmazott egyéneket, családokat. 
Az ellátottak számára biztosítjuk a biztonságos lakhatás feltételeit, ittlétük ideje alatt 
rendelkezésükre áll teljes körűen berendezett szoba, konyha, fürdőszoba, mosókonyha és a 
közösségi tér. 

A gyors, hatékony és komplex segítségnyújtást tűztük ki célul a kapcsolati erőszak elől menekülő 
egyének és családok számára. Biztosítjuk a bántalmazott szülő számára a gyermekével való 
együttes lakhatást, szükség szerint a teljes körű ellátást, a gondozási-nevelési lehetőséget. 

A segítjük a bántalmazottak menekülését, irányítjuk őket az utazás során. A bekerülést követően 
esetmenedzser foglalkozik velük, elindítja az esetkezelést, megszervezi a szükséges 
humánerőforrást. A bántalmazottal és a szakmai teammel közösen kidolgozza a krízishelyzet 
megszüntetéséhez szükséges cselekvési tervet, meghatározza a szakemberek és a bántalmazott 
feladatait. Az ellátottakkal közösen felmérik és mozgósítják a krízishelyzet megszüntetéséhez 
szükséges természetes és mesterséges támogató rendszereket. Pszichológus/mentálhigiénés 
tanácsadó nyújt segítséget a bántalmazott pszichés sérüléseinek feldolgozásában. Jogi 
tanácsadás keretében tájékoztatjuk a bántalmazottakat a bántalmazóval szembeni lehetséges jogi 
lépésekről, segítséget nyújtunk a hiányzó dokumentumaik pótlásában, a jogi beadványok 
elkészítésében, a jogi képviselet biztosításában. 

A bántalmazottak Krízisközpontba történő elhelyezésében folyamatosan együttműködünk az 
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal (OKIT), a férőhelyek alakulásáról 
rendszeresen tájékoztatjuk az OKIT munkatársait. A bántalmazás felismerésében, a 
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bántalmazottak tájékoztatásában, segítésében, a szükséges lépések megtételében fontos szerepe 
van a jelzőrendszer tagjainak. 

Félutas Ház 

A Családok Átmeneti Otthona rendszerébe integrált - a Krízisközponthoz kapcsolódó - 2 db, 
egyenként 4 férőhelyes Félutas Házat alakítottunk ki 2018-ban a krízisközpontból, titkos 
menedékházból, családok átmeneti otthonából kikerült bántalmazott családok számára. A Félutas 
Házak a családok átmeneti otthonán kívül, de annak közelében működnek, hogy a munkatársak a 
megfelelő szakmai segítséget időben biztosítani tudják. 

A félutasház-szolgáltatás tartós, hosszú távú lakhatásra alkalmas ingatlanban működik, amit a 
bántalmazottak és családtagjaik maximum öt év időtartamra vehetnek igénybe. A Félutas Házak 
összközművesek, amelyeket bútorozottan és háztartási gépekkel felszerelve bocsátunk a családok 
rendelkezésére. Az infrastrukturális feltételek fejlesztése során törekedtünk a biztonság 
megteremtésére biztonsági zárak felszerelésével, valamint riasztó rendszerek kialakításával. 

A Félutas Házakban élő bántalmazottak és a velük együtt ellátásban részesülő családtagok 
ellátásának megszervezésénél szem előtt tartjuk a fokozatosság elvét, hiszen a krízisközpont teljes 
körű ellátásából, vagy egy intenzív krízis ellátásból lép ki a bántalmazott és kezdi meg 
reintegrációjának egy újabb lépcsőfokát. Az ellátást úgy szervezzük meg, hogy az aktív 
segítségnyújtástól az ellátást igénybevevő eljusson az önellátás magas(bb) fokára. A fizikai ellátás, 
természetbeni támogatás, a családgondozás fokozatosan, rugalmasan csökkentésre kerül, 
ugyanakkor szükség szerint plusz támogatást igyekszünk biztosítani. Az ellátott 
felelősségvállalását saját problémájának megoldásában a mentor segítségével fokozatosan 
erősítjük annak érdekében, hogy az ellátás megszűnéséig képessé váljon az önálló életvezetésre. 
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Debreceni Szociális Szolgáltató Központ – Debrecen 
Bodnárné Rácz Erika -intézményvezető-helyettes 

 

A Debreceni Szociális Szolgáltató Központ (a 
továbbiakban: DSZSZK) integrált intézmény 2016. 
október 1. napján jött létre részben a 2013. december 31. 
napjáig Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő Debreceni Fogyatékosokat 
Ellátó Intézményből, mint befogadó költségvetési 
intézményből, mely az integrált intézmény székhelye lett. 
A beintegrált intézmények, a Hajdúszoboszlói Idősek 
Otthona, a Bárándi Pszichiátriai, Szenvedélybetegek és 

Fogyatékosok Otthona és a Hosszúháti Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona mely 
intézmények a Bihari Szociális Szolgáltató Nkft. fenntartásából kerültek az SZGYF fenntartásába.  

A befogadó Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézményt 1963-ban alapította az Egészségügyi 
Minisztérium az ország első egészségügyi gyermekotthonaként.  

1992. évben a jogszabályváltozások eredményeként az intézményt már nem az egészségügyhöz 
sorolták, hanem a kiskorú fogyatékkal élőket ellátó intézmények is szociális intézményként 
működtek tovább. Az addigi zárt intézmény nyitottá vált. Az intézmény a gyermekek otthona lett, 
mely jelentős minőségi változáson ment keresztül. Engedélyezett férőhelyek száma 140 fő. 

Majd 2003-ban létrejött az első olyan lakóotthon az intézmény területén, ahol 12 fiatal került elhelyezésre.  
 
A befogadó székhely intézmény 2014. január 1-vel került állami fenntartásba. A fenntartó a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lett.  

2016. október 1. napján a szociális intézmények integrációjaként létrejött Debreceni Szociális 
Szolgáltató Központ.  

A Debreceni Szociális Szolgáltató Központ székhelye Debrecenben van, telephelyei 
Hajdúszoboszlón, Bárándon, Szerep-Hosszúháton működnek. 

2019. február 1. napjától újabb átszervezés történt, a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ 
átadta a hajdúszoboszlói telephelyét egyházi fenntartásba, a Szent Lukács Görögkatolikus 
Szeretetszolgálat részére.  
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Intézményünk személyes gondoskodást nyújtó, tartós bentlakást biztosító intézmény. Az ellátás 
négy telephelyen, Bárándon és Hosszúháton történik.  

Az integrált intézményben jelenleg kiskorú és nagykorú fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai 
és szenvedélybetegek ellátása történik, ápolást-gondozást, lakóotthoni és átmeneti ellátást nyújtó 
férőhelyeken, valamint Támogatott lakhatás szolgáltatás, illetve idősek ellátása jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás keretében. 

Az integrált intézményi működés lehetővé teszi az egységes szemléletű szakmai és gazdasági 
irányítást, mely eredményeként kialakítható az intézmények biztonságos, stabil működése. 

Az intézmény valamennyi szolgáltatását tekintve hangsúlyos a segítő gondozási modell erősítése, 
amely során a dolgozók, az ellátottak állapotához igazodva életútjaik valódi segítőjévé, döntéseik 
támogatójává, tanácsot adó kísérőjévé válnak. 

Az intézmény folyamatos és közvetlen szakmai kapcsolatban áll a megye területén működő 
minden szociális szolgáltatást nyújtó intézménnyel, civil szervezetekkel, illetve azok fenntartóival, 
valamint az egészségügyi szolgáltatókkal. A fent nevezett szervezetekkel, szolgáltatókkal napi 
kapcsolatban van, melynek előnye a kölcsönös szakmai tájékozódás, a hatékony munkavégzés 
elősegítése, tapasztalatok gyűjtése és cseréje, a friss információk elsajátítása, az érvényben lévő 
jogszabályok alkalmazása. 

A fejlesztések középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek 
színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítők és segítettek 
együttműködését. A szolgáltatások ezért összehangoltan, koordináltan működnek és teljes 
mértékben igyekeznek lefedni a szociális szükségleteket. 

Legnagyobb igény a pszichiátriai és szenvedélybeteg, illetve a súlyos, halmozott fogyatékkal élők 
ellátására van a megyében a várakozók számát tekintve. A DSZSZK integrált intézményen belül 
ezek az ellátási formák mind megtalálhatóak. 

Az integrált intézmény a szakmai munka során kiemelt figyelmet fordít az ellátottakat megillető 
speciális jogok érvényesülésére. 

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a székhely intézménybe egyre nagyobb 
számban egyre súlyosabb egészségi állapotú ellátottak kerülnek felvételre. A DSZSZK ezen 
kihívásokra igyekszik jól reagálni, az ápolási, gondozási, egészségügyi, fejlesztési, szociális és 
mentálhigiénés feladatellátást magas színvonalon tartani. 
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Az integrált intézmény az ápolási, szociális, pedagógiai és mentálhigiénés csoportokkal 
együttműködve az önálló életvitel és életmód elérése érdekében, egyéni és kiscsoportos 
foglalkozások alapján segíti az ellátottakat a minél teljesebb életminőség elérése érdekében. A 
célcsoport szükségleteire és igényeire reagáló programok kerülnek kidolgozásra. 

Fontos hangsúlyt kap a szolgáltatások nyújtásánál a kliensközpontú, szolgáltatói szemlélet, 
egyénre szabott bánásmód. A középpontban az ellátott áll, a szakmai munka célja az önállóság 
erősítése, valamint a szükségletekhez igazodó programok és tevékenységek megvalósulása.  

A szolgáltatások fejlesztése során kizárólag azok a beavatkozások tekinthetőek szakszerűnek, 
amelynek pozitív következményei vannak a célcsoport számára.  

A kliens-központúság azt is jelenti, hogy a szakmai normákat, szabályokat a célcsoport számára 
közérthető nyelven nyilvánossá és elérhetővé kell tenni, hogy ők is meg tudják ítélni a 
szolgáltatás megfelelőségét, színvonalát, tudják, mit várhatnak a szolgáltatótól. 

A szakmai értékek vizsgálata tükrözi az intézményekben folytatott szakmai munka 
szemléletmódjának alakulását. 

A szociális intézményként nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a mindennapi munka során 
megvalósuljanak a szakmai értékek. Az intézmények működésének célja kell, hogy legyen a 
szakmai értékek megvalósulása mellett az ellátott központú ellátás, a humán és tárgyi erőforrások 
megteremtése, a lehetőségekhez mérten magas színvonalú szolgáltatás nyújtása. Az ellátottak 
számára nagyon fontos, hogy milyen körülmények között tudják igénybe venni az adott 
szolgáltatásokat.  

A szociális intézmények szolgáltatás nyújtásában fontos szempont az Etikai Kódexben lefektetett 
alapelvek érvényesülése, mely biztosítja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők és családtagjaik 
emberi méltóságának tiszteletben tartását. Az alapelvek meghatározzák, hogy milyen 
kompetenciákkal kell rendelkezniük az intézményben dolgozóknak. A minőségi munka akkor 
teljesül, ha ez megjelenik az intézmények filozófiájában, a titoktartást biztosító eljárásokban, a 
biztonságos környezet kiépítésében, a panasztételi eljárások során, valamint a dolgozók 
képzésének folyamatában.  

A cél, hogy a nehezítő tényezők fokozatos kompenzálásával az intézményben a szakmai értékek 
minél teljesebb mértékben érvényesüljenek. Ellátott központú, előítélet-mentes, támogató jellegű, 
a társadalmi szolidaritást erősítő szociális intézmény kialakítása. 
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Pszichiátriai- és szenvedélybeteg ellátás a DSZSZK intézményrendszerében 

 

A Bárándi Humán Szolgáltató Otthon ápoló-gondozó otthoni, 
szakosított intézményi ellátást biztosít pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek és értelmi fogyatékkal élő személyek 
részére. Báránd 82 fő szenvedélybeteg, 23 fő pszichiátriai 
beteg, 3 fő értelmi fogyatékkal élő személy részére biztosít 
ellátást. A szenvedélybeteg ellátás iránt korábban is nagy volt 
az igény, de az évek során ez egyre nő. A bárándi intézmény 
az egyetlen, ahol szenvedélybetegek részére tartós 

bentlakásos ellátás történik. A várakozók száma közel azonos a betöltött férőhelyek számával, 
hosszú távon szükséges lenne a szenvedélybeteg ellátás férőhelyeinek bővítése. 

Az intézmény a teljes körű ellátás feltételeit biztosítja, az igények és a lehetőségek szerint cél a 
meghitt, otthonos légkör megteremtése a szolgáltatást igénybe vevő személyek számára, a 
közösségi élet szabályainak figyelembevételével. Gondozási tevékenység keretében cél a 
gondozás elemeinek egységes alkalmazása úgy, hogy az ellátottakat az állapotuk és képességeik 
szintjén segítse az intézmény a mindennapi tevékenységek végzésében. A szükség szerinti ápolási 
feladatok mellett egyéni gondozási terv alapján személyre szabott szociális, pszichés és mentális 
segítség biztosított. Az egyéni gondozási tervet az ellátott bevonásával határozzák meg, és 
megvalósításában az aktív közreműködés az elsődleges feladat. A gondozás keretein belül 
hangsúlyt kell fordítani az önellátási képességek fejlesztésére, szinten tartására, és ez nemcsak az 
értelmi fogyatékossággal élők fejlesztési tervének megvalósításában kap fontos szerepet, 
ugyanúgy elengedhetetlen a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek esetében is.  

Az egyéni beszélgetések, a kiscsoportos és a nagycsoportos foglakozások alkalmával a 
mentálhigiénés csoport felméri az igényeket és a lehetőségekhez mérten ezek alapján összeállítja 
a szabadidős programokat, foglalkozásokat. Természetesen szem előtt tartva egy értékrendet, az 
egészséges életmódot, a társas kapcsolatok erősítését, a hagyományőrzést és egymás 
elfogadását. 
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A Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon 
telephelyeken 35 fő pszichiátriai beteg, 92 fő fogyatékkal 
élő személy részesül tartós bentlakásos intézményi 
ellátásban, míg a pszichiátriai betegek átmeneti otthona 
részleg 20 fő pszichiátriai beteg számára biztosít ellátást. 
Az intézményi szolgáltatások biztosítása területén az 
intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lakók 

egyéni szükségleteinek, igényeinek megfelelő ellátásokat biztosítson. Az ellátottak gondozási 
dokumentációjának vezetésére nagy figyelmet fordítanak, alapvető szempont a személyre 
szabottság, és a naprakészség. A gondozási munkát szakszerűen és gondosan tervezetten végzik 
a dolgozók. Az intézmény kollektívája megfelelően képzett és sok éves gyakorlattal rendelkezik, 
jól együttműködnek, elhivatottak, és elkötelezettek az intézményi szolgáltatások fejlesztése, 
továbbfejlesztése iránt.  

Az intézményben folyó ápolási-gondozási munka fő alappillére a gyógyító-megelőző 
tevékenység. Az intézmény az ápoló személyzet közreműködésével biztosítja az ellátottak 
egészségi állapotának megfelelő ápolási, valamint az egészséges életkörülményeket biztosító, 
testi-, lelki betegségeket megelőző gondozási feladatokat.   

A mentálhigiénés csoport munkájának eredményeként itt is igen sokszínű és gazdag kulturális-, 
szabadidős lehetőség közül választhatnak az intézmény lakói. A jövőben is cél, hogy egyre több 
ember számára korának, egészségi állapotának és érdeklődési körének megfelelő foglalkoztatás, 
fejlesztés legyen biztosítva. 

A hasznos időtöltés szerves részét képezi a szociális foglalkoztatás. A mentálhigiénés csoport 
vezetésével az integrációt megelőzően munka-rehabilitációs foglalkoztatásban és fejlesztő-
felkészítő foglalkoztatásban a bárándi és a hosszúháti telephelyről egyaránt 15-15 fő vett részt. 
Jelenleg ez fejlesztő- és akkreditált foglalkoztatás formájában történik változatlan létszámmal. A 
fejlesztő foglalkoztatás keretében az ellátottak takarítással, mosodai- és konyhai előkészítő 
munkálatokkal foglalkoznak.  Az akkreditált foglalkoztatás külső foglalkoztatóval történik 
szerződés alapján. Cél, hogy a változó finanszírozási és jogszabályi környezetben is biztosított 
legyen az ellátottak számára a fejlesztő foglalkoztatás, a fejlesztési tervekben foglaltak 
megvalósulásával. 

A változások ideje azonban nem múlt el, sőt az intézményben, a telephelyeken élő ellátottak élete 
a jövőben gyökeresen megváltozik. A hosszúháti épületben lévő lakószobák zsúfoltsága, a tárgyi 
feltételek hiánya és állapota a változás szükségességét évek óta sürgetővé tették.  
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ 
közreműködésével 2017 évben pályázatot nyújtott be.  

A pályázat neve: EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való 
áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás” A pályázat célja: A nagylétszámú intézményi 
ellátási forma kiváltásának, és magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák 
kialakításának megvalósítása.  A megvalósítani kívánt támogatott lakhatási forma a 
fogyatékossággal élő személyek, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek 
számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű 
kiváltását jelenti, valamint a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi 
alapú ellátási formák kialakítását eredményezi.  E pályázat keretében az intézmény 
vonatkozásában 4 helyszínen: Szerep, Sárrétudvari, Báránd és Püspökladány településeken valósul 
meg az Európai Unió elvárásának megfelelő 249 új támogatott lakhatási férőhely kialakítása. 
Megépül továbbá Szerep és Sárrétudvari tekintetében egy-egy Szolgáltató Központ is, mely 
feladata az ellátottak számára hozzáférhetővé tenni a szociális alapszolgáltatások és alapellátási 
lehetőségek körét, mint például a napközbeni gondozást, fejlesztést, a szabadidő eltöltését, az 
étkezést, a támogatott munkalehetőséget, mindezeket a jelenlegi és jövőbeni ellátottak számára 
a szükségletekre épülő, támogatott, önálló életvitelt elősegítő, minőségi szolgáltatásnyújtás 
érdekében. 

Támogatott lakhatás, a fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának 
jelene és jövője. 

 

A pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és fogyatékkal élők 
ellátásában jelentős szerepe van az egyén szükségleteihez igazodó 
támogatott lakhatás létrehozásának. 

Ez az új szolgáltatási forma szemléletváltást hoz a szociális 
ellátásokban.  

 

Alapelvei között szerepel az önrendelkezés elve, támogatott döntéshozatal elve, egyéni 
szükségletek elve, integráció elve, normalizáció, rehabilitáció elve, egyenlő esélyű hozzáférés elve, 
egyetemes tervezés elve, semmit rólunk, nélkülünk elve, hátrányos megkülönböztetés tilalma. 
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Céljai között szerepel, hogy az egyén számára a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhető 
legyen, annyi segítséget kell nyújtani, amire az egyénnek szüksége van, a lakókörnyezetet 
integráltan, az egyén bevonásával-részvételével kell kialakítani, lehetővé téve, hogy barátaival és 
az általa kiválasztott személyekkel kerüljön elhelyezésre. 

A középpontban a szükségletfelmérés áll. Meghatározza az egyének 
számára megfelelő szolgáltatásokat. Meghatározza az intézmény által 
nyújtott szolgáltatásokat, elemenként, órára lebontva (tanácsadás, 
esetkezelés, gyógypedagógiai segítségnyújtás, gondozás, étkeztetés, 
felügyelet, szállítás, háztartási segítségnyújtás). 

 

Nincsenek egységesített megoldások! 

Minden igénybe vevőnek különböző szükségletei lehetnek és így különböző szolgáltatásokat 
kaphat. 

Ugyanannak az igénybe vevőnek évente változhatnak a szükségletei és így a neki nyújtott 
szolgáltatások is. 

A támogatott lakhatás a szemléletváltás mellett, korszerűbb ellátási és munkakörülményeket 
teremt. Átalakulnak a meglévő szervezeti struktúrák, változnak a dolgozói szerepek, feladatok. A 
személyre szabott szolgáltatás egyéni bánásmódot igényel. Bővülnek a szolgáltatást 
igénybevevők foglalkoztatási lehetőségei. A megszokott napi rutint felváltja egy strukturált, 
fejlődő szervezet. 

Támogatott lakhatás megvalósulása a Debreceni Szociális Szolgáltató Központban 

 

Az EFOP 2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely 
kiváltás című pályázat keretében a bárándi és hosszúháti 
telephelyekről 249 fő fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg és 
szenvedélybeteg ellátott támogatott lakhatásba történő 
költözése válik lehetővé. 

A pályázatok megvalósításával Bárándon a 
szenvedélybetegek részére (82 fő), Sárrétudvariban a fogyatékkal élők részére (72 fő), 
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Szerepen (72 fő) és Püspökladányban (23fő) pszichiátriai beteg részére jön létre TL 
szolgáltatás.  

A támogatott lakhatás megvalósításában fontos szerepe van a belső szakmai teamek munkájának, 
az új szervezeti struktúra kialakításának, a változásmenedzsmentnek, a hiányzó tárgyi és személyi 
feltételek megteremtésének, az igénybevevők új foglalkoztatási lehetőségei kialakításának, a 
lakók és dolgozók felkészítésének és az esetfelelősök kiválasztásának.  

 

A támogatott lakhatás új kihívás, és egyben egy lehetőség 
számunkra! 

Ami a munkánkban a legmotiválóbb számunkra, hogy a lakóink 
várják a kiköltözést, mivel kevesebben lesznek, önállóbban tudnak 
majd élni, kevesebb alkalmazkodásra lesz szükségük, családiasabb 
életkörülmények alakulnak ki, ahol lehetőség lesz a családi 
kapcsolatfelvételre és lesznek újabb munkalehetőségek. 

A fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek életében nagyon fontosak azok a 
segítők, akik életük során segítik, gondozzák, oktatják, fejlesztik őket a mindennapokban.  

 

A Debreceni Szociális Szolgáltató Központ intézményének jövőképe: 

Célunk egy olyan szakmailag és minőségileg kiválóan funkcionáló integrált intézmény 
működtetése, amely képes hosszú távon gazdaságilag fenntartható és biztonságos módon 
működni. Célunk továbbá egy olyan átlátható, szükségletekre épülő innovatív intézmény 
működtetése, ahol mind a szolgáltatást igénybe vevők, mind a szolgáltatást nyújtók is 
elégedettek, biztonságban érzik magukat. 
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Általános információk, hírfolyam, jogszabály változások 
 

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapja: 

https://nszi.hu/ 

 

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázati lehetőségei: 

https://nszi.hu/palyazatok 

 

“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása Hajdú-
Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021” Gesztor intézményének és konzorciumi 
partnereinek honlapjai: 

 

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió:  

https://btesz.hu/ 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és 
Rehabilitációs Intézmény: 

 www.angolkertotthon.hu 

 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja: 

https://humanszolgaltato.hu/ 

 

Szociális Szolgáltatási Központ: 

 www.hb-szszk.hu 

https://nszi.hu/
https://nszi.hu/palyazatok
https://btesz.hu/
http://www.angolkertotthon.hu/
https://humanszolgaltato.hu/
https://hajduboszormeny.hu/www.hb-szszk.hu


A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Slachta Margit 
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósul meg. 

 
 

 

42 
 

HÍRLEVÉL 
“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, 

szakmatámogatási feladatok ellátása Hajdú-Bihar és 
Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021” 

Napfényes Sziget Integrált Intézmény: 

http://www.napfenyesegyesulet.hu/napfenyes-sziget-integralt-intezmeny/ 

 

Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona: 

https://www.debreceniszeta.hu/index.htm 

 

Debreceni Szociális Szolgáltató Központ: 

www.dszszk.hu 

 

Beszámoló a 2022. február 16-án Budapesten megtartott szakmai napról: 

https://szocialisportal.hu/szakmatamogato-halozatok-szakmai-nap-az-idos-halozat-
perspektivajaban/ 

  

https://nszi.hu/hirek/hirek/efop-194-szakmatamogato-halozatok-szakmai-nap 

 

  

Az alábbi Pályázatokat ajánljuk figyelmetekbe: 

  

Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2022 

https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/skk2022 

  

Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2022 

https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/szulo2022 

http://www.napfenyesegyesulet.hu/napfenyes-sziget-integralt-intezmeny/
https://www.debreceniszeta.hu/index.htm
http://www.dszszk.hu/
https://szocialisportal.hu/szakmatamogato-halozatok-szakmai-nap-az-idos-halozat-perspektivajaban/
https://szocialisportal.hu/szakmatamogato-halozatok-szakmai-nap-az-idos-halozat-perspektivajaban/
https://nszi.hu/hirek/hirek/efop-194-szakmatamogato-halozatok-szakmai-nap
https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/skk2022
https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/szulo2022
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Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelése érdekében 
termékfejlesztésre irányuló innovatív programok megvalósítására 2022 

https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/innovacio2022 

  

Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2022 

https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/os2022 

 

 

Jogszabály változások 

Tájékoztató, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2021. év végi módosításairól 

 

A Magyar Közlöny 2021.12.29-én megjelent 245. számában kihirdetésre került az emberi 
erőforrások minisztere 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. 

 Az idősek alap- és szakosított ellátását érintő kérdésekben a következő módosításokat 
tartalmazza: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 
SzCsM rendelet módosítása: 

Az átmeneti elhelyezés szabályainak változása (nem kerül kivezetésre) miatt pontosításra kerül a 
2/C. § (4) bekezdése, azaz az átalakuló átmeneti helyezést nyújtó intézmény ingatlanra vonatkozó 
előírásai változatlanok. 

 

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

 

https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/innovacio2022
https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/os2022
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Változnak a felmentés szabályai: 

A 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézményben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési 
minimumelőírásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
képesítési minimumelőírásait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A munkakör betöltéséhez szükséges 
képesítési előírások alól – ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű, valamint 
a szakápolási központban szakápolást végző személyeket – a munkáltatói jogkör gyakorlója 
határozott időre, de legfeljebb öt évre, házi segítségnyújtás esetén három évre felmentést adhat, ha 

a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú 
oktatásban vesz részt, 

b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a  képesítési előírásoknak megfelelő 
személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges szakirányú képesítés 
megszerzését, vagy 

Figyelembevételre kerül, hogy vannak 3 éves időtartamú képzések, ezért a korábbi 2 év helyett 3 
évre menthető fel házi segítségnyújtás esetén a gondozó. 

Ez a már képzésben résztvevőkre is alkalmazandó. 

 

Ezen szabály az átmeneti rendelkezésekben szerepel: 

126.  § Annak a házi segítségnyújtásban foglalkoztatottnak a képesítési előírás teljesítése alóli 
felmentése, aki azt az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőzően kapta 
meg, a  Módr.-rel módosított 6.  § (5)  bekezdésére tekintettel meghosszabbítható három év 
időtartamra, azzal, hogy abba a  Módr. hatálybalépése előtti felmentési idő is beleszámít. Ezen felül 
a felmentés időtartama nem hosszabbítható meg. 

A falu- és tanyagondnoki munkakörhöz kötött speciális képzésre bejelenthető személyek köre 
bővül: 
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Az R. 39. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: „(5a) A  falu- és tanyagondnoki alapképzésre 
a  falu- és tanyagondnok munkáltatója az  (5)  bekezdésben meghatározott személyeken túl 
a  fenntartó települési önkormányzat vagy társulás fenntartásában működő szolgáltatónál, 
intézménynél más munkakörben vagy a  fenntartó települési önkormányzat, társulás esetében 
a  társuláshoz tartozó települések önkormányzatainak polgármesteri hivatalában vagy a  közös 
önkormányzati hivatalban foglalkoztatott személyt is bejelenthet. 

Változnak a 3. melléklet szerinti képesítési előírások egyes munkaköröknél (gondozó, ápoló, 
terápiás munkatárs, asszisztens). 

 

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

A munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséggel járó munkakörök közé bekerül az óvodai 
és iskolai szociális segítő. 

  

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. 
(IX. 18.) ESzCsM rendelet módosítása 

A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör speciális képzésének szabályai rögzítésre kerülnek a 
rendeletben. 

A módosítások 2022.01.01-jén léptek hatályba. 

 

A 2021. évi 245. számú Magyar Közlöny megtalálható az alábbi linken: 

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-
lapok/kGuU9ZowiFcEdMPkxoU361c5c88177d73/dokumentumok/40155b080cd78ac3700da35b5
52ceadf7edc9db2/letoltes 

 
 

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/kGuU9ZowiFcEdMPkxoU361c5c88177d73/dokumentumok/40155b080cd78ac3700da35b552ceadf7edc9db2/letoltes
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/kGuU9ZowiFcEdMPkxoU361c5c88177d73/dokumentumok/40155b080cd78ac3700da35b552ceadf7edc9db2/letoltes
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/kGuU9ZowiFcEdMPkxoU361c5c88177d73/dokumentumok/40155b080cd78ac3700da35b552ceadf7edc9db2/letoltes
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