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INTÉZMÉNYI ADATOK 

 

Megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény 

Szent Rita Fogyatékosok Otthona 

Fenntartó:  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest,  

                       Visegrádi út 49. 

 

Székhely:  2509 Esztergom, dr. Niedermann Gyula u. 1.   

   

Telephely:  2500 Esztergom, Dessewffy Arisztid utca 22. 

 

Telefonszám:  �  (33) 501 – 160 

Fax:   �  (33) 501 – 161 

E - mail:           szentrita@kemiszi.hu 

 

Az intézmény a feladatellátást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, 

valamint ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei alapján végzi.  

 

ELLÁTÁSI TERÜLETEK 

 

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

Alapító megnevezése: Dorog Járási Tanács  

 Alapítás dátuma: 1951. április 24. 

 Ellátási terület: Komárom – Esztergom Megye 

 Engedélyezett férőhelyek száma: 50 fő 

 

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

Alapító megnevezése: Komárom – Esztergom Megyei Önkormányzat 

Alapítás dátuma: 2009. január 1.  

 Ellátási terület: Komárom-Esztergom megye 

 Engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő 
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107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Alapító megnevezése: Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 

Alapítás éve: 2004. május 27. 

Kihelyezhető készülékek száma: 266 db az alábbi bontásban 

- Budapest Főváros XVII. Rákosmente Kerületben: 50 db 

- Esztergom – Nyergesújfalu Kistérségben: 144 db  

- Rétság Kistérségben: 72 db 

 

Ellátási területe:  

� Budapest, VII. kerület 

� Esztergom – Nyergesújfalu Kistérség települései: Bajót, Dömös, 

Esztergom, Lábatlan Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, Pilismarót, Tát,  

� Rétság Kistérséghez tartozó önkormányzatok közigazgatási területe: 

Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, 

Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, 

Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Szátok, 

Szendehely, Szente, Tereske és Tolmács községek. 

 

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek:  

� Rétság kistérség - 2651 Rétság, Nagyparkoló 5. hrsz:412/7.  

� Budapest XVII. kerület - 1172 Budapest, Újlak utca 21. hrsz: 

121047/33/A/216. 

 

107052 Házi segítségnyújtás  

Ellátható személyek: 60 fő 

 

107051  Szociális étkeztetés 

Alapító megnevezése: Esztergom Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete  

2500 Esztergom, Széchényi tér 1. 

Alapítás éve: 1988. május 10. 

 Ellátási területe: Esztergom közigazgatási terület 
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Az intézmény tárgyi feltételei 

 

Az intézmény Esztergomban, Szentgyörgymező városrészben, kb. 2 km – re a város centrumától 

található. Helyi tömegközlekedéssel mind a buszpályaudvarról, mind a vasútállomásról könnyen 

megközelíthető. A helyi buszjárat megállója az otthontól kb. 200 m-re van. Az épület kétszintes, a 

lakók által használt rész akadálymentes.  

A tetőtérben irodák és a dolgozók számára kialakított szociális helyiségek találhatók. Berendezése, 

bútorzata, felszerelése megfelel a lakók életkori sajátosságának és állapotának. Nagy udvarral, a 

lakók számára kialakított játszótérrel ellátott. Terápiás helyiséggel, só szobával, tornateremmel, 

foglalkoztató teremmel, tankonyhával rendelkezik az intézmény. 

 

Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

Az intézmény kapcsolatrendszerébe tartoznak: 

- ellátottak, szülők, törvényes képviselők; 

- gyámhivatalok, 

- családsegítő-, és gyermekjóléti szolgálatok, 

- pedagógiai szakszolgálat, 

- Montágh Imre EGYMI Óvoda Általános Iskola, Speciális Iskola, 

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom – Esztergom Megyei Kirendeltsége, 

- Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 

- Esztergom Város Polgármesteri Hivatala, mint ingatlantulajdonos,  

- ellátottjogi képviselő, 

- társintézmények, 

- az egészségügyi alapellátást és szakellátást biztosító intézmények, szolgáltatók, 

- kórházak, országos gyermekkórházak, 

- az intézménnyel szerződéses viszonyban álló orvosok (háziorvos, neurológus, pszichiáter), 

- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály, 

- Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, 

- helyi iskolák, kulturális intézmények; 

- társintézmények, 
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- egyházi és civil szervezetek 

- támogató szolgálatok. 

 

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

 

Az intézmény a munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az 1/2000. (I.7.) SZCSM 

rendelet alapján végzi. 

 

A szolgáltatás célja, feladata 

 

Az intézmény a Komárom- Esztergom megyében élő súlyosan és halmozottan fogyatékosok otthona, 

amely szakmai szempontból többfajta célkitűzésnek tesz eleget, szociális és gyermekvédelmi 

feladatokat lát el. Az intézmény olyan fogyatékkal élőket ellátó otthon, ahol kiskorú és felnőtt 

személyek ellátása, gondozása történik, ezért speciálisnak tekinthető a szociális ellátás területén. 

Biztosítja az ellátási területén élő, a célcsoportba tartozó személyek állandó és folyamatos ellátását, 

ápolását, gondozását, habilitációját, akinek foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek 

között van lehetőség. 

 

Az ellátotti csoport megnevezése 

 

A KEM ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona középsúlyos és súlyos fogyatékos felnőtteket, és az 

első életévet betöltött gyermekkorú fogyatékosokat ellátó intézmény. 

A kérelem benyújtásakor feltétel, hogy a kérelmező még kiskorú legyen.  

Az intézménybe kerülő személyeknél minden esetben vezető tünet a középsúlyos, illetve súlyos 

értelmi akadályozottság, amelyhez több egyéb speciális szükséglet (fogyatékosság) társul. A 

szolgáltatást igénybe vevők diagnózisai változatosak, az autisztikus tünetekkel tarkított értelmi 

akadályozottságtól a látásfogyatékosságig, szinte valamennyi kórkép előfordul, egy – egy ellátottnál 

halmozottan is. Valamennyi lakónk gyámság alatt áll, cselekvőképességük teljes mértékben 

korlátozott. 

Speciális szükségletek szerinti megoszlás: 

- értelmileg akadályozott, 
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- halmozottan fogyatékos. 

A lakók jelentős része az orvosi, szakorvosi, egészségügyi ellátást nem tudja nélkülözni, állandó 

megsegítésre szorul.  

Tanulásban akadályozott kiskorú csak kivételes esetben helyezhető el az otthonban. 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége 

 

A szakmai ellátás szolgáltatási elemei az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet alapján: 
 

Tanácsadás: A bentlakásos ellátás során a szülőkkel, gondnokkal, gyámmal folyamatosan 

konzultálunk. Az ellátás során felmerülő pszichés, fejlesztési, önálló életvitellel, egészségi 

állapotváltozással kapcsolatban felmerülő kérdések megoldására teszünk javaslatot, adunk tanácsot. 

Szakirányú információkat nyújtunk, valamilyen egyszerű vagy speciális témában, amely 

előmozdíthatja a megoldást, vagy segít megelőzni valamilyen nem kívánatos eseményt. 

Javaslatokkal látjuk el az egyéb továbblépési lehetőségekről. 
 

Esetkezelés: A munkacsoporti megbeszéléseken, a fejlesztő team munkatársai folyamatosan 

értékelik a lakó aktuális állapotát. Számba veszik az elérhető erőforrásokat a cél elérése érdekében. 

Felmérik az adott probléma megoldási lehetőségeit. Az eredményeket az Egyéni Fejlesztési Tervben 

rögzítik.  
 

Pedagógiai segítségnyújtás: Egyéni és csoportos foglalkozások kertében történik a lakók 

fejlesztése, szinten tartása. A szocializálás a különböző programokon való részvétellel valósul meg. 
 

Gondozás: Az egyéni fejlesztési tervek alapján biztosítjuk a személyre szabott, az ellátottak 

szükségleteit kielégítő ápolást-gondozást, melyet a team munkatársai félévente felülvizsgálnak. 

Lakóinkat életkor, nem, egészségi állapot alapján helyezzük el a csoportszobákban. Az otthonban 3 

gondozási részleg (14 szoba) különül el: 

− az 1. gondozási részlegen halmozottan sérült, ágyhoz kötött lakóink élnek; 

− a 2. gondozási részlegben, 4 gondozási csoportban (2 csoportban női gondozottak, két 

csoportban férfi gondozottak), 9 lakószobában vegyesen, fennjáró és fekvő lakók vannak 

elhelyezve; 

− a 3. gondozási részlegben a kiskorú gyermekek gondozása történik, 3 szobában. 

Akut megbetegedés esetén az izolációs szobában egyszerre 2 fő ápolása lehetséges. 
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Étkeztetés: A helyben található főzőkonyha látja el az otthonban élők étkeztetését. Lakóink számára 

naponta öt étkezést biztosítunk (3 főétkezés, 2 mellék étkezés). Hetente kétszer meleg vacsorát 

szolgálunk fel. Az étrend összeállításakor az egészséges táplálkozás alapelveit követjük az. A 

főzőkonyhánk szükség esetén az orvos által előírt diéták elkészítését is megoldja. 
 

Gyógypedagógiai segítségnyújtás: A tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság jelöli ki az 

ellátás helyét és módját. A tanköteles korú gyermekek gyógypedagógiai ellátását a Montágh Imre 

EGYMI Óvoda Általános Iskola, Speciális Iskola gyógypedagógusai látják el. A Pedagógiai 

Szakszolgálattal együttműködve, a szakértői vélemény alapján kerül meghatározásra a kiskorúak, 

illetve tankötelesek egyéni korai-, gyógypedagógiai fejlesztése. A korai fejlesztést a Pedagógiai 

Szakszolgálat szakemberei (konduktorok) végzik. 
 

Felügyelet: A fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában az ellátottak speciális igényeihez igazodva, 

napi 24 órás felügyeletet biztosítunk. Gondozóink folyamatos műszakban látják el az ellátottak 

gondozását-ápolását, felügyeletét. Az intézmény zárt, kamerarendszerrel ellátott, portaszolgálat 

üzemel. Lakóink felügyelet nélkül nem hagyhatják el az intézményt. 
 

Háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás: A tankonyhán lehetőség van felügyelet mellett 

konyhai tevékenységek gyakorlására, sütésre-főzésre. Az ellátottak igény szerint bekapcsolódhatnak 

a kerti munkákba, magas ágyásban nevelt gyógynövények, konyhakerti növények gondozásába, saját 

környezetük rendben tartásába.  
 

Szállítás: Gondozottaink szállítása (orvosi vizsgálat, kirándulás) az intézmény saját fenntartású 

gépjárműveivel történik. 
 

Készségfejlesztés: Az egyéni és csoportos foglalkozásokon a különböző részképességek szinten 

tartása, fejlesztése történik. A gondozási tevékenységek kivitelezése közben törekszünk az önállóság 

megtartására, lehetőség szerinti fejlesztésére.   
 

Lakhatás: A Szent Rita Fogyatékosok Otthonában élő lakók 2-3-4 ágyas szobákban kerülnek 

elhelyezésre. Figyelembe vesszük az életkort, egészségi állapotot, és az ellátott nemét. Lehetőség van 

személyes tárgyak behozatalára, amennyiben az az ellátott gondozását szolgálja. A lakószobák 

bútorzata esztétikus és a szakmai ellátásnak megfelelő, a szobákban TV is elhelyezésre került. 

Minden gondozási csoport számára biztosított a külön fürdőszoba és a megfelelő számú WC.  

A fennjárók a közös ebédlőben, az önálló hely- és helyzetváltoztatásra képtelen lakók a szobájukban 

étkeznek. 
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Két foglalkoztató helyiség, tornaterem, fizikoterápiás és fényterápiás szoba biztosítja a fejlesztési, 

foglalkoztatási feladatok ellátását. Felszerelésük a fejlesztési és foglalkoztatási céloknak megfelelő. 

Az épületet árnyas park veszi körül, a kertben játékok szolgálják a szabadidő hasznos eltöltését. 

A hozzátartozók fogadása külön helyiségben történik. A lakószobákban csak a nagyon nehezen 

mozgatható betegek látogatására van mód. 
 

Kapcsolat a társintézményekkel: A megyei speciális intézményeket személyesen felkeressük, 

tájékoztatást adunk az intézményünkről, az intézménybe történő elhelyezés formájáról, 

lehetőségeiről.  
 

Közösségi fejlesztés: A város közösségi életébe, programjaiba a lakók egyéni adottságainak 

figyelembe vételével kapcsolódunk be. Az általános és középiskolai tanulók számára 

intézménylátogatás keretében lehetőséget biztosítunk az intézmény életébe való betekintésre, 

melynek célja az érzékenyítés. A középiskolásoknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy az 50 órás 

közösségi szolgálatot intézményünkben teljesítsék. 
 

A fenti szolgáltatási elemeket az alábbiak szerint biztosítjuk: 

Egészségügyi ellátás: 

- a szükségletek kielégítésében segítségnyújtást, ha kell a teljes körű ellátás biztosítása; 

- tisztálkodás, táplálkozás, ürítés, mozgás, biztonság terén; 

- szomatikus állapot nyomon követése; 

- rendszeres orvosi ellátás és felügyelet biztosítása; 

- orvosi tanácsadás, 

- ápolás-gondozás, 

- szakorvosi ellátás, 

- gyógyszerellátás, 

- a rendeletben előírt módon a gyógyászati segédeszközökkel való ellátás, 

- kórházi kezeléshez, sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás; 

- kórházi kezelést követő utógondozás, 

- szűrővizsgálatokon való részvétel lehetősége, 

- védőoltásokhoz való hozzájutás lehetősége. 

 

Mentálhigiénés ellátás: 

A mentálhigiénés ellátás az egyéni fejlesztési tervek alapján történik. Az egyéni fejlesztési terv 

tartalmazza: 



 10 

- az ellátást igénybe vevő állapotának leírását és az abban bekövetkezett változást, az egyéni 

fejlődést; 

- az egyénileg szükséges külön szolgáltatásokat, pedagógiai, mentális, egyéb segítségnyújtási 

feladatokat, azok időbeli ütemezését, a foglalkoztatásban való részvételt; 

- szükség szerint az új szolgáltatás vagy az új ellátási forma igénybevételére való felkészítést; 

- a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében 

teendő intézkedéseket, fejlesztéseket; 

- a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait; 

- szabadidős-, és lelki tevékenységek biztosítását. 

Az egyéni fejlesztési tervet kidolgozó mentálhigiénés csoport félévente értékeli az elért 

eredményeket, és szükség esetén módosítja az egyéni fejlesztési tervet.  

A mentálhigiénés ellátás keretén belül biztosítjuk:  

- a személyre szabott bánásmódot, 

- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos 

megbeszélést; 

- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 

- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 

- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 

- a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását; 

- a hitélet gyakorlásának feltételeit,  

- segítjük és támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását 

és működését; 

- mindent megteszünk az ellátást igénybe vevők testi-lelki aktivitása fenntartásának, 

megőrzésének érdekében; 

- az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 

adottságainak figyelembevételével szervezzük meg az aktivitást segítő fizikai 

tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.); 

- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, 

tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.); 

- kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, 

múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.); 

- az aktivitást segítő tevékenységeket - az ellátást igénybe vevők közreműködésével – éves, 

havi és heti tervek alapján rendszeresen szervezzük; 
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- lakóink terápiás és képességfejlesztő foglalkozáson vesznek részt, melynek célja a meglévő 

képességek fejlesztése, szinten tartása - a terápiás foglalkozás szervezhető az intézmény 

környezetében, foglalkoztató helyiségben és az intézményen kívül is; 

- terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és 

játékterápiákat szervezünk a foglalkozás jellegének megfelelően az intézményben, vagy 

annak közvetlen környezetében. 

 

Oktatás – fejlesztés: 

A köznevelési törvény rendelkezésének megfelelően az intézmény szolgáltatását igénybe vevő 

kiskorú lakók számára biztosítjuk a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételeket, mely korai 

fejlesztés és fejlesztő felkészítés keretében történik. A tanköteles korú (16 éves korig) lakóink 

fejlesztését a Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola pedagógusai 

végzik. 

 

Gyermekvédelmi szakellátás: 

A gyermekvédelmi szakellátásba utalt gyermekek számára a szükségleteiknek megfelelő ápolást - 

gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátást tudunk biztosítani. 

 

Kiegészítő terápiák és módszerek: 

- só terápia, 

- fényterápia, 

- aromaterápia, 

- művészetterápia. 

 

Élelmezés: 

A HACCP rendszerben működő konyhaüzem a szolgáltatást igénybevevők életkori sajátosságainak, 

egészségi állapotának, képességeinek és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően 

nyújtja az élelmiszerellátást, naponta ötször. Diétás étkeztetés szükség szerinti biztosítása.  

 

Ruházat, textília: 

Lakóink saját ruháikat viselik. Ennek hiányában az otthon biztosítja az előírt mennyiségű és 

minőségű ruházatot az alábbiak szerint: 

- hálóing, pizsama 3 váltás, 

- fehérnemű 3 váltás, 
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- felső ruházat (szezonnak megfelelően 2 váltás), 

- utcai lábbeli cipő, papucs; 

- indokolt estben a sportruházat biztosított. 

Valamennyi lakónak biztosítunk: 

- 3 váltás ágynemű garnitúrát, 

- 3 váltás törölközőt.  

 

Tisztálkodási szerek, illatszerek: 

Az alapvető tisztálkodó szereket (szappan, sampon, fogkefe, fogkrém, WC papír, papírzsebkendő, 

fésű) az intézmény biztosítja. Az ezen felül jelentkező igényeket a lakók költőpénzéből biztosítjuk. 

A gyermekek és az inkontinens lakók ellátásához szükséges anyagokat a közgyógyellátás, valamint a 

költőpénz terhére, hároméves kor alatt az intézmény biztosítja. 

A lakók fürdetése naponta (szükség szerint akár többször) történik - a mozgásában korlátozott, vagy 

mozgásképtelen személy esetében a gondozó végzi, az önellátásban segítségre szoruló személy 

esetében a gondozó segítségével és irányításával történik. 

A borotválás napi, manikűr – pedikűr elvégzése heti rendszerességgel a gondozó személyzet 

feladata. A hajvágást részben külön térítés ellenében szakképzett fodrász, részben, a gondozó 

személyzet végzi.  

 

Mosás, textiltisztítás: 

Az intézmény és a lakók személyi tulajdonában lévő ruhaneműk, textíliák mosásáról, javításáról az 

otthon központi mosodája és varrodája gondoskodik. Ez a szolgáltatás a lakók számára ingyenes, 

lebonyolítása az alkalmazottak feladata. A szennyezett ruhaneműk cseréje szükség szerint naponta 

akár többször is megtörténik.  

 

Orvosi ellátás: 

Szakmai feladataink az alap-, és szakellátáshoz való hozzájutás biztosítása. Az orvosi alapellátást 

háziorvos az intézményben végzi.  

Lakóink a betegségcsoportok előfordulása szempontjából rendkívül heterogének, ezért az állandó 

szakorvosi gondozás és ellátás is szükséges. Az intézményben pszichiáter, neurológus szakorvost 

foglalkoztatunk. 

Altatásban végzett fogászati ellátásra felnőttek esetében a SOTE Fogászati- és Szájsebészeti Oktató 

Intézetében van lehetőség. 
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Kiskorúak fogászati ellátása Tatabányán a Szent Borbála Kórház fogászatán történik. 

Egyéb szakorvosi ellátás a városi járóbeteg szakrendeléseken, a kórházi ellátás a területileg illetékes 

kórházban történik. 

 

Az ellátás igénybevételének módja 

 

Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 

kérelmére történik. Az intézményi elhelyezés speciális feltétele: a kérelem beadásának időpontja meg 

kell, hogy előzze az igénybevevő 18. életévének betöltését. A tényleges beköltözés a 18. életév 

betöltése után is lehetséges. Az intézménybe való legkorábbi bekerülés a betöltött egy éves életkor.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését megalapozhatja: 

- a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése, 

- bírói ítélet, 

- nevelésbe vett gyermek esetében a gyámhatóság határozata. 

A kérelmet a telephelyvezető nyilvántartásba veszi, és az előgondozás után a kérelmezőt besorolja a 

várakozók közé (érkezési sorrend). A nyilvántartásba vételről és az elhelyezés várható idejéről 

értesíti a kérelmezőt, illetve a törvényes képviselőt. 

Az ellátottak intézménybe történő bekerülésének rendjét a 1993. évi III. törvény és a kapcsolódó 

végrehajtási rendeletek szabályozzák. Az intézményi elhelyezés alapfeltétele a tanköteles személyek 

esetében a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitáció Bizottság szakvéleménye. 

Az intézményi jogviszony keletkezését a telephely vezető intézkedése alapozza meg: az ellátottal, 

illetve a törvényes képviselővel megállapodást köt, melyet az intézményvezető ellenjegyez. Az 

igénybevétel megkezdésére fenntartott minimum 8 napos határidőről az intézmény telephelyvezetője 

értesítési az igénylőt. 

Ha az ellátást igénylő, vagy annak törvényes képviselője a telephelyvezető döntését vitatja, az arról 

szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül elsősorban az intézményvezetőhöz, illetve a 

fenntartóhoz fordulhat.  

 

Az intézményi szolgáltatás közzétételének módja 

 

A szociális szolgáltatást végző szakdolgozó köteles az ellátás iránt érdeklődő személy részére 

tájékoztatást adni, illetve a megfelelő információhoz való hozzájutásban segítséget nyújtani. 
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Az intézmény vezetője köteles az ellátást igénylő, annak törvényes képviselője, valamint minden 

érdeklődő számára részletes tájékoztatást adni: 

- az igénybevétel feltételeiről, az ellátás tartalmáról, 

- az intézeti jogviszony létesítésének és megszüntetésének lehetőségéről, 

- az intézmény házirendjéről, 

- az ellátottak jogairól, illetve az őket képviselő személy, szervezet elérhetőségéről, 

- az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályokról, 

- a fizetendő térítési díjról, annak teljesítési feltételeiről és a mulasztás következményeiről, 

- az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról. 

A tájékoztatás formái 

- személyes megbeszélés, 

- postai úton, 

- hozzátartozói, törvényes képviselői értekezlet, 

- intézmény weblapja www.kemiszi.hu/telephelyek Szent Rita Fogyatékosok Otthona. 

A törvényes képviselők részéről jelzett egyéni problémák megbeszélésére soron kívüli lehetőség 

biztosított. 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA 

 

A szolgáltatás célja, feladata 

 

A nappali ellátás feladata a Komárom-Esztergom megyében fogyatékkal élő felnőttek és 3. 

életévüket betöltött gyermekek napközbeni ellátása, a családban élő fogyatékos személyek 

életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése azok 

számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói, munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az 

olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra 

van szükség. 

 

A szolgáltatás 10 fő értelmileg akadályozott fiatal számára nyújt napközbeni tartózkodást 

kortárskapcsolatok létesítésének, ill. a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét. 
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Ellátott célcsoport jellemzői 

 

Valamennyi ellátott esetében vezető tünet a középsúlyos, illetve súlyos értelmi akadályozottság, 

amihez minden esetben további fogyatékosság, valamint járulékos betegség társul, pl. 

beszédfogyatékosság, mozgásfogyatékosság. 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége 
 

Biztosított szolgáltatási elemek az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet alapján: 

Tanácsadás: A napköziben felmerülő pszichés, fejlesztési, önálló életvitellel, valamint a közösségi 

együttműködéssel kapcsolatban felmerülő problémákra, illetve a szülőkben felmerülő kérdések 

megoldási lehetőségeire teszünk javaslatot, adunk tanácsot. Szakirányú információkat nyújtunk, 

valamilyen egyszerű vagy speciális témában, amely előmozdíthatja a megoldást, vagy segít 

megelőzni valamilyen nem kívánatos eseményt. A szülőt folyamatosan informáljuk gyermeke 

állapotáról, állapotában bekövetkezett változásokról. Biztosítjuk a konzultációk lehetőségét.  
 

Készségfejlesztés: Az egyéni és csoportos foglalkozásokon a különböző részképességek szinten 

tartása, fejlesztése történik. A gondozási tevékenységek kivitelezése közben törekszünk az önállóság 

megtartására, lehetőség szerinti fejlesztésére.  
 

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: A tankonyhán lehetőség van felügyelet mellett 

konyhai tevékenységekkel való foglalkozásra, sütésre-főzésre. Igény szerint bekapcsolódhatnak a 

kerti munkákba, magaságyásban gyógynövények, konyhakerti növények gondozásába, saját 

környezetük rendben tartásába.  
 

Étkeztetés: A helyben található főzőkonyha látja el a nappali ellátásban részesülők étkeztetését. 

Szükség esetén az orvos által előírt diéták elkészítését is megoldja.  Lehetőség van az otthonról 

hozott étel behozatalára, elfogyasztására.  
 

Esetkezelés: A szülő és az ellátott problémájának megoldására irányuló, velük együttműködésen 

alapuló tervszerű segítségnyújtás. Ennek során felmérjük és mozgósítjuk az erőforrásaikat, segítünk 

az elérhető szolgáltatások igénybevételében. 
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Felügyelet: Nyitvatartási időben: hétköznap 800– 1600 állandó felügyelet biztosít a szolgáltatást 

igénybe vevő számára. Az intézmény zárt, kamerarendszerrel ellátott, porta szolgálat üzemel. Az 

ellátottak felügyelet nélkül nem hagyhatják el az intézményt. 
 

Gondozás: Mindazokban az ápolási-gondozási tevékenységek elvégzésében segítséget nyújtunk, 

amire önállóan nem képes, mint az étkezés, tisztálkodás, mozgatás, mozgás, helyzetváltoztatás, 

öltöztetés, inkontinens napközis ellátása, gyógyszerelés, szükség esetén vérnyomás, vércukormérés. 
 

Pedagógiai segítségnyújtás: Szocializációs, pedagógiai eszközökkel végzünk olyan tervszerű 

tevékenységet, melynek során kedvező magatartási formákra és képességekre tehetnek szert. Ezek 

segítségével lehetőséget kaphatnak képességeik kiteljesítésére, és a lehetőségeikhez mérten 

legönállóbb életvitel kialakítására. 
 

Gyógypedagógiai segítségnyújtás: Lehetőség van a tankötelesek korú ellátottak egyéni 

gyógypedagógiai ellátására, amelyet a Montágh Imre EGYMI Óvoda Általános Iskola, s Speciális 

Iskola pedagógusai látnak el. A terápiás helyiségeket (tornaterem, sószoba, fényszoba) a Szent Rita 

Fogyatékosok Otthona biztosítja. 

Közösségi fejlesztés: Bekapcsolódunk a Szent Rita Fogyatékosok Otthona közösségi életébe, 

programjaiba (farsang, karácsony, Mikulás, Szent Rita nap) a napköziseink egyéni adottságait 

figyelembe véve.  Több, város által rendezett eseményen is részt veszünk. (Várszínház, bábelőadás, 

Hídfutás) 

 

A fenti szolgáltatási elemeket az alábbiak szerint biztosítjuk: 
 

Egészségügyi ellátás területei: 

- az alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, 

- a szükségletek kielégítésében való segítségnyújtás,  

- szomatikus állapot nyomon követése, 

- felvilágosító előadások szervezése, 

- tanácsadás az egészséges életmódról,  

- torna lehetőségének biztosítása. 

Akut  megbetegedés esetén a szolgáltatást nem lehet igénybe venni.  
 

Mentálhigiénés ellátás 

A mentálhigiénés ellátást éves, havi, heti foglalkozási, valamint egyéni gondozási tervek alapján 

végezzük. Az egyéni gondozási terv tartalmazza: 
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- az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, 

- az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok 

időbeli ütemezését, 

- az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan 

figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak 

érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve az 

alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítő személy évente - jelentős 

állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és 

ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. 

 

A mentálhigiénés ellátás keretén belül biztosítjuk:  

- a személyre szabott bánásmódot, 

- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos 

megbeszélést, 

- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 

- a gondozási tervek megvalósítását, 

- segítjük és támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását 

és működését, 

- az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitás fenntartásának megőrzését, 

- az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 

adottságainak figyelembevételével meg az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, 

sporttevékenység) szervezését 

- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, 

tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), 

- kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, 

múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.), 

- az aktivitást segítő tevékenységeket - az ellátást igénybe vevők közreműködésével – éves, 

havi és heti tervek alapján rendszeresen szervezzük,  

- terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és 

játékterápiákat szervezünk a foglalkozás jellegének megfelelően az intézményben, vagy 

annak közvetlen környezetében. 
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Oktatás – fejlesztés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezésének megfelelően a nappali 

intézmény szolgáltatását igénybe vevő kiskorúak számára biztosítjuk a  tankötelezettség 

teljesítésének feltételeit, mely korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés keretében történik. 

A tanköteles korú (16 éves korig) lakóink fejlesztését a Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános 

Iskola és Speciális Szakiskola pedagógusai végzik.  
 

Élelmezés 

Az élelmezési szolgáltatást a HACCP rendszerben működő főzőkonyha az igénybevevők 

szükségleteinek, életkori sajátosságainak, egészségi állapotának, képességeinek és az egészséges 

táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja. Kötelező jelleggel napi 1 alkalommal meleg 

ebédet biztosítunk. Diétás étel szükség szerint biztosított. Lehetőség van otthonról hozott étel 

elfogyasztására is. 
 

Tisztálkodási szerek 

Az alapvető tisztálkodási szereket (szappan, törülköző, WC papír, papírzsebkendő) az intézmény 

biztosítja. 

 

Az ellátás igénybevételének módja 

 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénybevevő, vagy annak törvényes képviselője 

írásban benyújtott kérelmére történik. 

A kérelmet a telephelyvezető nyilvántartásba veszi, és a kérelmezőt besorolja a várakozók közé, a 

kronológiai sorrend betartásával. A nyilvántartásba vétel tényéről, valamint az elhelyezés várható 

idejéről írásban értesíti a törvényes képviselőt.  

Az ellátásra való jogosultságot kiskorúak esetében a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

Bizottság szakvéleményével, felnőtt korúak esetében a jogszabályban meghatározott orvosi 

szakvéleménnyel kell igazolni.   

Az ellátás kezdete 

Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az intézmény 

megállapodást köt, mely tartalmazza az 

-  intézményi ellátás időtartamát, 

-  az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáit, módját, körét, 

-  a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 

- az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat. 
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A felvételről írásban történik a kiértesítés. Az intézménybe az ellátottakat próbaidővel vesszük fel. A 

próbaidő tartama három hónap. Ha az ellátást igénylő, vagy a törvényes képviselő a telephelyvezető 

döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az 

intézményvezetőhöz, illetve a fenntartóhoz fordulhat. 

Az ellátást igénybevevő, illetve a törvényes képviselő a megállapodás megkötésével egy időben 

nyilatkozik arról, hogy a házirend tartalmát megismerte, annak szabályait tudomásul vette, és 

betartja. 
 

Felvételkor az ellátott, valamint törvényes képviselő tájékoztatást kap: 

- az intézményben folyó ellátás tartalmáról, feltételeiről, 

- az intézmény napirendjéről,  

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

- az ellátást igénybevevő jogairól és kötelességeiről, 

- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,  

- a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, 

- a mulasztás következményeiről, 

- a panaszjog gyakorlásának módjáról, 

- az érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 

Az intézményi szolgáltatás közzétételének módja 

 

A szociális szolgáltatást végző szakdolgozó köteles az ellátás iránt érdeklődő személy részére 

tájékoztatást adni, vagy megfelelő információhoz való hozzájutásban segítséget nyújtani. 

Az intézményvezető köteles az ellátást igénylő, annak törvényes képviselője, ill. minden érdeklődő 

számára részletes tájékoztatást adni: 

- az igénybevétel feltételeiről, az ellátás tartalmáról, 

- az intézeti jogviszony létesítésének és megszüntetésének lehetőségéről, 

- az intézmény házirendjéről, 

- az ellátottak jogairól, illetve az őket képviselő személy, szervezet elérhetőségéről, 

- az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályokról, 

- a fizetendő térítési díjról, annak teljesítési feltételeiről, a mulasztás következményeiről, 

- az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról. 

A tájékoztatás formái: 

- személyes megbeszélés, 
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- postai úton, 

- hozzátartozói, törvényes képviselői értekezlet, 

- intézmény weblapja: www.kemiszi.hu/telephelyek Szent Rita Fogyatékosok Otthona 

A törvényes képviselők részéről jelzett egyéni problémák megbeszélésére soron kívüli lehetőség 

biztosított. 

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

A szolgáltatás célja, feladata 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülhetnek azok az egyedül élő a segélyhívó készülék 

használatára képes idősek, idős házaspárok, fogyatékkal élők, pszichiátria betegek, akik egészségi 

állapotuk, illetve fogyatékosságuk miatt a jelzőkészülék használatával és ezen keresztül a gyors 

segítségnyújtással, biztonsággal saját otthonukban tarthatók a krízishelyzetek elhárításával az önálló 

életvitelük biztosítható.  

Igénybevétel szempontjából szociálisan rászorult: 

- az egyedül élő 65 év feletti személy, 

- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy vagy 

- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 

beteg, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.  

 

Az intézmény kapcsolatrendszerébe tartoznak a 6. oldalon felsoroltakon túlmenően  

- Rétság kistérség települési önkormányzatai, Budapest XVII. kerület önkormányzata, 

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító vezetékes telefonos és mobiltelefonos 

szolgáltató,  
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A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybevevők krízis esetén otthonukban 

kaphatnak szakszerű segítséget a pánikgomb megnyomását követően 30 percen belül.  

2016. III. negyedévétől kezdődően valamennyi ellátási területen az SOS távfelügyeleti rendszer 

igénybe vételére van mód, a kiépíthetőség és az igénybe vevő választása alapján.  

Esztergomban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás két féle műszaki megoldás alkalmazásával 

történik: 

I. rádiófrekvencián alapuló rendszer 

II. SOS távfelügyeleti rendszer 

 

I. Rádiófrekvencián alapuló rendszer jellemzői 

Az RF Elektronikai KFT által gyártott, a GUARDS KFT által forgalmazott jelzőrendszer 450MHz 

frekvencián működő berendezéseket alkalmaz. Alapja, hogy az ellátottnál kihelyezett készülék és a 

központ közötti kapcsolat rádió-hullámokon keresztül történik, így olyan helyekre is kihelyezésre 

kerülhet, ahol nincs vezetékes telefon. 

1. A műszaki berendezés feladata az, hogy az ellátott lakása és diszpécser központ, valamint a 

diszpécser központ és az ügyeletes gondozó között kapcsolatot létesítsen, folyamatos 

üzemmódban, nagy biztonsággal. 

2.  A rendszer része egy rádió adó-vevő rendszer, melynek jeladó része egy pár centis kis 

készülék, melyet a gondozott a nyakában hord, és szükség esetén (pl. rosszullét, baleset stb.) 

gombnyomással riasztja a központot. Az ellátott lakásán 2 berendezés kerül telepítésre: 

− SH-401/402 adóberendezés, tápegység, antenna, dobozba építve akkumulátorral, 

− TK-1 távkapcsoló (pánikgomb) 

3. A diszpécser központban (Esztergom, Dessewffy u. 22.) az RF-154 vevő berendezés a jeleket 

vesz és a személyi számítógéphez továbbítja, ahol az ügyeleti software azt feldolgozza és 

naplózza. 

4. A központban – hangjelzéssel kísérve- a számítógép-monitoron azonnal megjelenik a segélyhívás 

ténye: az ellátott nevével, címével. 

5. A számítógépes rendszer a vezetékes telefonhálózaton keresztül tárcsázza az ügyeletes 

gondozónál lévő mobiltelefon számát és bemondja a riasztás tényét, a segélykérő készülékének 

számát. A gondozónő ez alapján megy ki az ellátott lakására. 
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6. A rendszer része az esztergomi Vaskapu-hegyen elhelyezett MAXON PM150 rádió adó-vevő 

átjátszó berendezés is. 

 

Technikai elemei: 

1. Ellátott lakására kihelyezett 

− SH-401/402 adóberendezés 

− dobozba épített akkumulátor, tápegység 

− kábellel csatlakozó ANT-1 adó antenna  

− kisméretű vevő antenna 

− pánikgomb 

2. Fogadó központ 

− RF-154 vevő berendezés 

− kábellel csatlakozó ANT-3 vevő antenna 

− számítógépes rendszer 

−  szünetmentes tápegység 
 

3. Rádió adó-vevő átjátszó berendezés 

− MAXON PM150 adó-vevő átjátszó Vaskapuban elhelyezve. 

 

II. SOS Központ segélyhívó rendszer műszaki leírása 

 

Segélyhívó rendszer fő elemei: 

1. Diszpécserközpont 

2. Segélyhívó készülék 

3. Műszaki adatok 

 

1. Diszpécserközpont 

A diszpécserközpont számítógépes rendszere biztosítja a segélyhívó készülékekről érkező 

jelzések fogadását, biztosítja a készülékekkel a folyamatos kapcsolatot. 

A rendszer rendelkezik olyan technikai megoldásokkal, amelyek biztonságosan szavatolják a 

folyamatos működést, kizárják az adatvesztés lehetőségét, valamint naplózzák és dokumentálják 

a segélyhívásokat, a diszpécserek által meghozott intézkedéseket és a kommunikáció során 

elhangzottakat.  
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A diszpécserközpontban folyamatosan biztosítják a szolgáltatást napi 24 órában. Segélykérő 

jelzés érkezésekor automatikusan megjelenik a biztosított személy adatlapja, a diszpécser 

visszahívja a készüléket, tájékozódik a segélykérés jellegéről és a megfelelő helyre átjelzést 

eszközöl. Minden esetben értesíti az ügyeletes gondozónőt és szükség szerint a hozzátartozókat, 

illetve mentőt, orvosi ügyeletet, rendőrséget, tűzoltóságot. A vonuló szolgálatot tájékoztatja a 

segélykérés pontos helyéről, szükség szerint közli a mentővel, orvossal az egészségügyi adatokat, 

értesíti a lakásba jutást biztosító kulcsos személyt. Az intézkedés befejeztével rögzíti a 

helyszínről (biztosítottól, gondozónőtől) kapott információkat és az intézkedés menetét. 

Havonta lista kerül megküldésre a gondozó szolgálat részére a segélykérésekről, teszthívásokról 

és téves riasztásokról. 

A rendszerben tárolt adatok az alapellátás vezető vagy a koordinátorok által előzetesen 

megküldött adatlapról kerülnek rögzítésre: 

- biztosított személyes adatai, 

- egészségi állapot, diagnózisok,  

- gyógyszerszedési adatok, allergiák, gyógyszerérzékenységek, 

- pótkulcs elhelyezésének adatai, 

- lakásba jutást, segítségnyújtást korlátozó tényezők (kutya, stb.), 

- értesítendő hozzátartozók adatai, 

- gondozószolgálat adatai, azonosító jelszavak, 

- mentő, rendőrség, orvosi ügyelet, tűzoltóság stb. adatai. 

 

1.1.A számítógépekre telepített saját fejlesztésű szoftver: 

- biztonságosan tárolja a biztosítottak és a hozzátartozók által megadott adatokat, 

- naplózza a segélyhívásokat, 

- naplózza a diszpécserek intézkedéseit, 

- lehetővé teszi a segélyhívás helyének pontos meghatározását, 

- fogadja és naplózza a készülékekről érkező műszaki információkat, 

- biztosítja a keletkezett adatok szabályozott módon történő mentését, 

- biztosítja a jogosultak részére a keletkezett adatok visszakereshetőségét, ellenőrzését, 

szükség esetén adathordozóra történő mentését, 

- jelzi a diszpécsernek, ha valamelyik készülékkel a kommunikáció megszűnt. 
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1.2. A diszpécserek: Több évtizedes mentésirányításban szerzett gyakorlattal és egészségügyi 

 szakképesítéssel rendelkező diszpécserek és a rendszeresített szigorú szakmai  protokoll 

biztosítja a gyors és magas színvonalú intézkedést. A diszpécserek képzése,  továbbképzése 

folyamatos. 

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi feltételei: 3 fő koordinátor, valamint 

tiszteletdíjas ápoló/gondozók, akik az intézményvezető által kiállított fényképes igazolvánnyal 

rendelkeznek.              

  

2. Segélyhívó készülék 

A SeniGuard segélyhívó készülék egy korszerű mobil eszköz, amely GSM, GPS, GPRS 

technológiával lehetővé teszi a gyors és hatékony segítségnyújtást, bárhol is legyen az ember. A 

készüléket 4-5 naponta szükséges tölteni, melyről minden esetben a diszpécser emlékezteti a 

biztosítottat. A 20%-os töltöttséget elérve az eszköz jelzést küld a központnak, ahonnan értesítik 

a biztosítottat, hogy tegye fel tölteni a segélyhívót. A 20%-os jelzés után még 5 órán át 

biztonságosan működik a készülék. Az eszköz csepp- és ütésálló. 

       

A SeniGuard segélyhívó funkciói:  

- SOS pánikgomb  

- kétirányú kommunikáció 

- GPS-es helymeghatározás 

- elesés-érzékelő 

- SIM kártyával működik, országos GSM/GPRS lefedettség 

- Geo-kerítés funkció 

- Lemerülés figyelmeztetés 

Igény esetén a gondozó szolgálatok részére is biztosítani tudjuk a hozzáférést, hogy a saját 

ellátottak tartózkodási helyét figyelemmel tudják kísérni, segítünk kialakítani a jogszerű 

használat szabályozását. 

 

3. Műszaki adatok:    

 

Méretek 61mm*43mm*16mm 
Nettó Tömeg 35 g 
GSM frekvenciák 900/1800mhz vagy 850/1900Mhz 
GPS chip U-blox 7 (AGPS támogatott) 
GPS érzékenység Hideg: -148dBm Meleg: -162dBm 
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Első indítás Hideg: 30mp Meleg: 1mp 
Töltési feszültség 5V DC 
Akkumulátor Újratölthető 3,7V 900 mAh 
Tárolási hőmérséklet  -40°C +85°C 
Működési hőmérséklet  -20°C +80°C 
Páratartalom 5% - 95% (nem lecsapódó) 

 

Esztergom Kistérségben és Budapest XVII. kerületben működő rendszer 
 

Szolgáltató:  

I. Body Guard Hungary Kft. 

II. SOS távfelügyeleti rendszer- műszaki leírása fentebb 

 

I. Body Guard Hungary Kft. által működtetett rendszer 

1. Műszaki tartalom tekintetében a leglényegesebb többletszolgáltatás az egyidejű kétoldalú 

hangkommunikáció. A rendszer nem csak a vészjelzést továbbítja a központba, amely 

azonosítja a segítséget kérő személyt, hanem hangkapcsolatot is létrehoz vele. 

2. Így a szolgálatban levő diszpécser meggyőződhet a vészjelzés valódiságáról, az 

intézkedés szükségességéről és sürgősségéről. A riasztások 80-90%-át kitevő, sürgős 

intézkedést nem igénylő riasztásokat ki lehet szűrni. Ez azt jelenti, hogy a beérkező 

hívások túlnyomó részére nem kell a helyszínre kiszállni, mert vagy téves jelzés, vagy a 

gondozott személy problémája más módón is megoldható. 

3. A rendszerbe épített digitális hangrögzítéssel visszakereshető a kommunikáció tartalma, a 

jelzés és a megtett intézkedések időpontja. 

4. A kihangosító rendszer segítségével – az élő hang terjedési körén belül – a kommunikáció 

nem helyhez kötött: a mikrofon továbbítja a helyszínről a beszédet, hangokat, zörejeket, 

hangszórója pedig tolmácsolja a diszpécser kérdéseit, megnyugtató szavait. 

5. Az ellátott személy a csuklóján vagy a nyakába akasztott távindító gomb megnyomásával 

kérhet segítséget. 

6. A hangkapcsolat lehetővé teszi, hogy az ellátott kérésére többféle intézkedés történjék: 

mentő hívás, ügyeletes orvos vagy házi orvos hívása, rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség 

kiszállása, házi gondozó sürgősségi hívása, megadott személy értesítése. 

 

Technikai elemei: 

1. Fogadó Központ rendelkezik 

- Nyolc vonalas fogadóközpont 
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- Digitális hangrögzítő 

- Számítógépes rendszer 

- Szünetmentes tápegységgel rendelkezik. 

 

2. RM-64 felügyeleti készülék bemutatása 

- Karra csatolható vagy nyakba akasztható pánik kapcsoló. 

- Telefonvonalra telepített RM-64-es hangkommunikátor és távhívó készülék. 

 

Diszpécser Központ 

24 órás ügyeletet tart fenn, amelyet szakképzett diszpécserek irányítnak. Riasztások fogadása, 

átjelzése az önkormányzat vagy jogosult által megadott címre (gondozó/nő, mentő, orvosi ügyelet, 

rendőrség, tűzoltóság). Az események és az intézkedések dokumentálva vannak, amelyeket 

archiválnak, havi rendszerességgel eseménylistát küldenek.  
 

Diszpécser Központ riasztását követően, haladéktalanul átjelzést biztosít az ügyeleti, készenléti 

személynek az adott településen. Az ügyeletes személynek tájékoztatást ad az ellátott 

kórelőzményeiről, gyógyszerérzékenységéről, lakásba jutásának lehetőségeiről.  
 

A jelzőkészülék kitelepítésekor a Bodyuard szakemberei készüléket a gondozottal megismertetik, 

használatát elmondják. A kitelepített készüléket ráprogramozzák a központra, feltöltik az ügyfél 

személyes adataival és nyilvántartásba veszik – számítógépes nyilvántartást vezetnek. Féléves 

rendszerességgel ellenőrzik a készülék működőképességét. Műszaki hiba esetén a rögtön 

intézkednek, javítják, esetleg cserélik a készüléket.  

 

RM-64-es modern rendszer működésének bemutatása: A készülék normál analóg vagy GSM 

telefonvonalon keresztül kommunikál a diszpécserközpontban elhelyezett speciális vevőkészülékkel, 

kapcsolatteremtés közben a helyi telefonhálózaton prioritást kap. Négy előre programozott 

telefonszámot tárcsáz egymást követően, ameddig a kapcsolat fel nem épül. A tíz perces sikertelen 

próbálkozás után visszaáll alaphelyzetbe. A hívómű tud impulzus és tone üzemmódú tárcsázást tesz 

lehetővé. A központtal speciális DTMF kóddal azonosítja magát és a riasztás típusát.  

A készülékbe be van építve egy mikrofon-hangszóró automatikus hang-erőszabályozóval együtt, 

duplex és két szimplex üzemmóddal, amely a vevő oldalról vezérelhető. A berendezést hatótávolsága 

10-15 méter akusztikától környezettől és elhelyezéstől függően lehet használni, beszélni a 

készülékbe.  
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Abban az esetben, ha áramszünet lenne a hálózati adapter automatikusan átáll, az akkumulátor 24 

órán keresztül biztosítja a normál működést. Alaphelyzetben az akkumulátor csepptöltés alatt van.  

 

Rétság Kistérségben működő felépítése és működése 

Szolgáltató:  

I. HelpBox szociális segélyhívó rendszer 

II. SOS távfelügyeleti rendszer- műszaki leírása fentebb 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer alapvető feladata a szociálisan rászorult egyének 

gondozásának színvonalát műszaki támogatással emelni. Az ellátottak mindegyikénél telepítésre 

kerül egy főegység, ami a gondozottal történő kommunikációt teszi lehetővé. A hívás a 24 órás 

diszpécserszolgálatnál végződik, ahol egészségügyi szakismerettel rendelkezők fogadják a hívást. Az 

ellátás további módjáról ők hoznak döntést. A kommunikáció kétirányú fél duplex kihangosított, az 

irányváltást a diszpécser kontrollálja. A fő egységhez karon rögzíthető víz és ütésálló rádiós jelző (k) 

rendelhető (k). Jelzés indítható mind a fő egységről, mind a rádiós jelző (k)ről. 

 

Az SOS Központ Kft.(1119 Budapest, Petzvál József u. 44.) mint Szolgáltatóval kötött Bérleti és 

szolgáltatási szerződés alapján az ellátott személy jelen Megállapodásban megadott lakóhelyén 

illetve tartózkodási helyén kívül kezdeményezett segélyhívása esetén az SOS Központ Kft. a 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából az 1993. évi III. törvény 65.§ (2) foglaltakon túl egyéb 

szolgáltatásokat is nyújt saját otthonán kívül, melyeket az Adatlap tartalmaz.  

Az Adatlapban megadott személyes adatokat a Szolgáltató az információs és önrendelkezési jogról 

és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit megtartva, célhoz kötötten 

kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át, illetve javára nem teszik hozzáférhetővé.  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe vétele során, (amennyiben SOS Központ Kft. készüléke 

kerül kihelyezésre) az Adatlapot az ellátást igénylő személy, mint Biztosított fél, aláírásával hitelesíti 

és közölt adatok valódiságát igazolja. 

 

Rendszertechnikai áttekintő 

 

Szereplők és komponensek: A rendszer áttekinthető leírásához szükséges a szereplők és 

komponensek tisztázása: 

Szerver: A rendszer fő vezérlő egysége, redundáns kialakításban 
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Storage: Az adatbázis tárolásáért felelős, mindkét szervert kiszolgálja 

Kliens: Kezelőfelület az operátoroknak 

Belső IP hálózat: Kapcsolatot biztosít a szerverek és a kliensek között 

Távközlési szolgáltató: A PSTN hálózathoz biztosít kapcsolódási felületet ISDN30 vonalon 

Szünetmentes tápellátás: Folyamatos energiaellátás biztosítása 

Beléptető rendszer: A fizikai megközelítést korlátozó rendszer 

Klíma rendszer: A szerverterem állandó hőmérsékletét biztosítja 

Ügyfél: Házi segítség nyújtás keretében ellátott személy 

Jelzőrendszeres készülék: Kommunikációs eszköz az ügyfél részére 

Rádiós bejelző: Vészhelyzet jelzésére szolgáló karóra kialakítású eszköz minden ügyfél részére 
 

Szoftver 

Felépítés: A rendszer szerver-kliens kialakítású így egy központi adatbázis és osztott operátori kezelő 

felület biztosítja a nagyszámú ellátott adatainak és hívásainak zökkenő mentes lekezelését. Központi 

adatbázis biztosítja, hogy a hozzá kapcsolódó kiszolgáló szoftverek (kliens, soundproxy, master) 

bármelyike újraindítható, frissíthető, konfigurálható mindenféle adatvesztés veszélye nélkül. Ez a 

moduláris felépítés biztosítja a mentési rendszer oly módon történő felépítését, a mi lehetőséget ad 

bármely mentési pontra történő visszaállásra. 
 

Szerver 

A szerver három fő komponensbıl áll: master, sound proxy, adatbázis. 

A master kezeli a bejövő hívásokat, összekapcsolja azokat a kliensekkel, bejegyzi az 

Adatbázisba az eseményeket. Ansi C nyelven íródott monlitikus multithreaded program. 

A sound proxy feladata az operátorral történő beszélgetés lekezelése, a mastertıl érkező hang-

csomagok megfelelő kliensek felé továbbítása, valamint a hangrögzítés strukturált fájlrendszerbe 

mentése, ill. visszajátszása. Linux operációs rendszer alatt használható. 

Az adatbázis motor PostGreSQL. 
 

Operátori kliens 

A kliens feladata az operátori gépen megfelelő kezelőfelületet biztosítani a hívás lebonyolításához, 

és az ellátottal kapcsolatos adatok kezeléséhez. Java alapú moduláris program. A bejövő híváshoz 

automatikusan az adott ügyfél adatlapja jön fel az eddigi eseménytörténettel és a rá jellemző 

adatokkal: gyógyszerek, háziorvos és hozzátartozók elérhetősége stb. 

 

 



 29 

Jelzőrendszeres készülék 

Feladata a hardvereszköz működtetése. Főbb funkciók: hívásfelépítés, rádiós bejelzők kezelése, 

akkumulátortöltés, hőmérsékletfigyelés, szoftverfrissítés, önteszt funkciók, 

keepalive jelzés. A szoftver a szerverről frissíthető automatikusan, ill. ütemezetten. Szoftver 

assembly nyelven íródott, mely boot-loaderbıl és az installálás során letöltődő működtető szoftver 

komponensből áll. 

- Hardver 

- Komponensek 

- Szerver 

A magas megbízhatóság és rendelkezésre állás biztosítása érdekében redundáns felépítésű a 

szerverkörnyezet. HP Proliant redundáns tápegységgel rendelkező szerverpáros 1+1 

konfigurációban. A háttértárolók Raidbe kötve üzemelnek. Az adatbázist a nagyobb biztonság és a 

szerverek hotswap-jét lehetővé teendő, egy fiberchanel kapcsolaton (2Gbit) keresztül érik el a 

szerverek. A bejövő hívások ISDN30 kártyára érkeznek mindkét szerveren, ez lehetővé teszi, hogy a 

két szerverre más-más szolgáltatón keresztül érkezzenek a hívások. Ez biztosítja a távközlési 

szolgáltatók bevonását a redundancia rendszerbe, ugyanis szerverek átkapcsolása 

nem csak azok meghibásodása esetén, hanem az egyik távközlési szolgáltató kiesése esetén is 

aktiválható. 
 

Operátori kliensek 

IBM PC kompatibilis számítógépek hálózatról betöltődő operációs rendszerrel, így belső 

háttértárolóval nem rendelkeznek. 
 

Jelzőrendszeres készülék 

Microchip mikrokontrollere épülő célhardver. A firmware távolról frissíthető. Belső 

akkumulátorral rendelkezik az áramkimaradások áthidalására. A telefonvonalra csatlakoztatva, azon 

keresztül hívást indítva éri el a operátori központot. Készenléti állapotban a normál 

telefonszolgáltatást nem akadályozza. 
 

Storage 

Kifejezetten adattárolási célra kifejlesztett célhardver. A háttértárolók hotswap-es kialakítású Raid-

be szervezettek. Redundáns tápegységgel rendelkezik, és mindkét szerverhez külön fiberchanel 

kártyával kapcsolódik. 
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Környezet 

A szolgáltatás zavartalan működtetéséhez igen fontos a környezet megfelelő kialakítása, különösen 

érvényes ez a szerverekre és a kliensekre. A tápellátás folyamatosságát UPS-ek biztosítják arra az 

időre, amíg az aggregátor üzemi állapotba nem kerül (ez kevesebb, mint 1 perc). Természetesen az 

ISDN30-hoz kapcsolódó NT és a switch-ek is szünetmentes áramellátást kapnak. A szerverszoba 

biztonságát kamerás beléptető rendszer és megerősített falak biztosítják. A keletkező hő elvezetését 2 

db inverteres klíma biztosítja 1+1 konfigurációban. Az adatkommunikációt a server és a kliensek 

között Gigabites 3Com 

 

Az ellátás igénybevételének módja 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő 

kérelmére történik. 

A kliensek fogadására nyitva álló helyiség, ahol tájékoztatást kaphatnak a szolgáltatásról: 

- Rétság kistérség - 2651 Rétság Nagyparkoló 5. hrsz:412/7. 

- Budapest XVII. kerület - 1172 Budapest, Újlak utca 21. hrsz: 121047/33/A/216. 

A kérelem benyújtása jogszabályban meghatározott formanyomtatványon történik, amely letölthető 

az intézmény honlapjáról, vagy szükség esetén az intézmény biztosít. Az ellátást igénylő a 

kitöltésében az intézmény részéről segítséget kaphat. A „Kérelem” adatlaphoz csatolni kell 

jövedelemigazolást, az egészségi állapotra vonatkozó egyéb dokumentumok másolatát, amelyek a 

gondozási szükséglet felmérést megalapozzák (orvosi igazolás, zárójelentések), cselekvőképességet 

érintő kérdésekben a bíróság határozatát, ill. gyámhivatal gondnokkirendelő határozatát. 

Jelzőrendszeres segítségnyújtás szolgáltatás kérelmezése esetén a kérelem a kistérségben, a nyitva 

álló helyiségekben dolgozó koordinátor munkatárshoz nyújtható be, aki részletes tájékoztatást nyújt a 

szolgáltatásról.  Az ügyintézéshez rendelkezésre áll számítógép és nyomtató.   

 

A gondozás kezdete 

A szociálisan rászorult személy részére a készülék felszerelésével egy időben az ellátást igénylő és a 

szervezet megállapodást köt, valamint tájékoztatást kap:   

- az intézmény által nyújtott szolgáltatásról, 

- az intézményben vezetett nyilvántartásokról, 

- a kliensek jogairól és kötelességeiről, 

- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,  
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- a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, 

- a mulasztás következményeiről, 

- a panaszjog gyakorlásának módjáról, 

- és az érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a koordinátor munkatárs az alapellátás 

vezetőnek megküldi: 

- az ellátási kérelmet,  

- az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát, 

- a jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát, 

- súlyos fogyatékosság esetén:  

- az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozatot, 

- az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását 

igazoló szakvéleményt, 

- pszichiátria betegség esetén, a betegséget igazoló orvosi szakvéleményt, 

- a kliens aláírja a megállapodás tervezetet, melyet a koordinátor postai úton megküld az 

alapellátás vezetőnek Az integrált intézmény intézményvezetőjének ellenjegyzését követően 

a koordinátor átadja kliensnek a megállapodás 1 példányát. 

 

A segítségnyújtás folyamata és tartalma 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: olyan gondozási forma, amely folyamatosan a nap 24 

órájában biztosítja gondozottainak a segítségnyújtás lehetőségét.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 

-  az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 

haladéktalan megjelenését, 

- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldás érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 

- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás menete: 

- a segélyhívás fogadása diszpécserközponton keresztül működik, 
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- a beérkezett segélyhívás a számítógépen keresztül – vezetékes telefonon át – az ügyeletes 

gondozónő mobiltelefonján jelez, 

- a segélyhívástól számított 30 percen belül kimegy a gondozó, gépkocsival (esti, éjszakai 

ügyeletben fuvarozó vállalkozó / taxi igénybe vétele biztosított)   

- a gondozottól kapott kulccsal bemegy a lakásba, 

- A probléma megoldása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket: 

� tájékozódás a kialakult helyzetről, 

� kompetenciájába tartozó elsősegélynyújtás, közvetlen veszély elhárítása, 

� orvos / mentő hívása, 

� kliens által megadott személy értesítése, 

� jelzés, ill. megtett intézkedések dokumentálása. 

 

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja 

Az intézmény számára fontos feladat, hogy tájékoztassa az ellátási területén élő idős és rászorult 

személyeket a szociális szolgáltatások lehetőségeiről. Elsősorban a helyi és regionális újságokban 

jelennek meg tájékoztató jellegű hirdetéseink, de szórólapokat helyezünk ki házi orvosi rendelőkben 

és egyéb idősek által gyakrabban látogatott helyeken pl. gyógyszertárakban, idősek klubjában.   

Gyakran maga a házi orvos ajánlja betegének szolgáltatásainkat. Ezen túlmenően különösen olyan 

időszakban, amikor a szolgáltatásban jelentős változás történik, a helyi televízióban, és rádióban is 

tájékoztatást adunk a várható változásról. Érdeklődés esetén részletes tájékoztatást adunk akár 

telefonon, akár személyes találkozás formájában.  

Az intézményvezető köteles az ellátást igénylő törvényes képviselője részére részletes tájékoztatást 

adni: 

- az igénybevétel feltételeiről, az ellátás tartalmáról, 

- az intézeti jogviszony létesítésének és megszüntetésének lehetőségéről, 

- az intézmény házirendjéről, 

- az ellátottak jogairól, illetve az őket képviselő személy, szervezet elérhetőségéről, 

- az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályokról, 

- a fizetendő térítési díjról, annak teljesítési feltételeiről, mulasztás következményeiről, 

- az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról, 

- az intézményben elhelyezettek felülvizsgálatával kapcsolatos információkról. 
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A tájékoztatás formái: 

- személyes megbeszélés, amely történhet az ügyfél lakásán vagy az intézmény 

irodahelyiségében, 

- telefonon, 

- postai úton 

- interneten: www.kemiszi.hu/telephelyek  Szent Rita Fogyatékosok Otthona.  

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  

 

A szolgáltatás célja, feladata 

 

A szolgáltatás segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 

szükséglete alapján, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő 

képességeinek fenntartásával, felhasználásával, és fejlesztésével saját környezetében élhessen. 

Szakmai célunk, hogy az idős emberek, fogyatékkal élők, illetve egészségi vagy szociális állapotuk 

miatt rászoruló személyek megőrizhessék integritásukat, és a lehető legtovább megszokott 

otthonukban élhessenek. A házi segítségnyújtás biztosítja az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 25.§-ban 

meghatározott feladatokat. 

A szolgáltatás Esztergom város területére terjed ki. 

 

Az ellátást igénybe vevők körének meghatározása 

 

Esztergom város területén élő időskorú, fogyatékkal élő, illetve szociális vagy egészségügyi 

állapotuk miatt rászoruló személyek vehetik igénybe a házi segítségnyújtást. 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége 

 

A gondozásba vételt a gondozási szükséglet felmérés eredménye alapozza meg.  A szolgáltatás iránti 

kérelem alapján, a gondozási szükséglet vizsgálata keretében megállapításra kerül, hogy az ellátást 

igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a gondozási szükséglet 

mértéke.  A megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 

órában nyújt segítséget. A megállapodás megkötését követően szervezetünk a gondozási szükséglet 
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időtartamában segíti ügyfelünket a mindennapos tevékenységekben.   4 órát meghaladó gondozási 

szükséglet esetén javasoljuk az ápoló – gondozó otthoni elhelyezést.  

Munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig látjuk el a házi segítségnyújtási feladatokat. 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás feladatai közé az alábbi résztevékenységek tartoznak:  

 

1. Szociális segítés 

− A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: takarítás a lakás 

életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és 

illemhelyiségben) mosás, vasalás. 

− A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: bevásárlás (személyes szükséglet 

mértékében), segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés 

előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás, közkútról, fúrtkútról vízhordás, befűtés, tüzelő 

behordása kályhához, télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt - 

veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése, illetve annak elhárításában való segítségnyújtás. 

− Szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe költözés segítése. 

 

2. Személyi gondozás 

− Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás 

segítése, az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 

segítése, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében, segítségnyújtás veszélyhelyzet 

kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában. 

− A gondozási és ápolási feladatok körében: Mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, 

ágyhúzás, inkontinens beteg ellátása, haj, arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézisápolás, 

körömápolás, bőrápolás, etetés, itatás. Mozgatás ágyban, felfekvés kezelése, sebellátás, 

gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése, vérnyomás és vércukor mérése.  Hely- 

és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök 

beszerzésében való közreműködés, használat betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás. 

A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése. 
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Az ellátás igénybevételének módja 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő 

kérelmére történik.  

 

Igénybevételi eljárás menete: 

- Kérelem benyújtása jogszabályban meghatározott formanyomtatványon történik, amely 

letölthető az intézmény honlapjáról, szükség esetén az intézmény biztosít 

- A „Kérelem” adatlaphoz csatolni kell jövedelemigazolást, az egészségi állapotra vonatkozó 

egyéb dokumentumok másolatát, amelyek a gondozási szükségletet felmérést megalapozzák 

(orvosi igazolás, zárójelentések), cselekvőképességet érintő kérdésekben a bíróság 

határozatát, ill. gyámhivatal a gondnokkirendelő határozatát. 

   

A gondozás kezdete  

Az alapellátás vezető értesítést küld a szolgáltatás megkezdésének időpontjáról. Amennyiben a 

gondozási szükségletfelmérés alapján a kérelmező jogosult az ellátásra, megállapodást köt az 

ellátottal: 

- az intézmény által nyújtott szolgáltatásról, 

- az intézményben vezetett nyilvántartásokról, 

- a kliensek jogairól és kötelességeiről, 

- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,  

- a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről,  

- a mulasztás következményeiről, 

- a panaszjog gyakorlásának módjáról, 

- az érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 

A szolgáltató és a kliens kapcsolata 

 

A kapcsolattartás módja: 

- személyes kapcsolattartás, amely történhet az intézmény irodahelységében, vagy az ellátott 

lakásán, 

- személyes kapcsolattartás telefonon, 

- írásban. 
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A szolgáltatás közzétételének módja 

 

Az intézmény számára fontos feladat, hogy tájékoztassa az ellátási területén élő idős és rászorult 

személyeket a szociális szolgáltatások lehetőségeiről. Elsősorban a helyi és regionális újságokban 

jelennek meg tájékoztató jellegű hirdetéseink, de szórólapokat helyezünk ki háziorvosi rendelőkben 

és egyéb idősek által gyakrabban látogatott helyeken pl. gyógyszertárakban, idősek klubjában. 

Gyakran maga a házi orvos ajánlja betegének szolgáltatásainkat. 

Ezen túlmenően különösen olyan időszakban, amikor a szolgáltatásban jelentős változás történik, a 

helyi televízióban, és rádióban is tájékoztatást adunk a várható változásról. Érdeklődés esetén 

részletes tájékoztatást adunk akár telefonon, akár személyes találkozás formájában. 

Internetes oldalon: www.kemiszi.hu/telephelyek Szent Rita Fogyatékosok Otthona 

Az alapellátás vezetője köteles az ellátást igénylő törvényes képviselője részére részletes 

tájékoztatást adni: 

- az igénybevétel feltételeiről, az ellátás tartalmáról, 

- az intézeti jogviszony létesítésének és megszüntetésének lehetőségéről, 

- az intézmény házirendjéről, 

- az ellátottak jogairól, illetve az őket képviselő személy, szervezet elérhetőségéről, 

- az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályokról, 

- a fizetendő térítési díjról, annak teljesítési feltételeiről, mulasztás következményeiről, 

- az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról. 

 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 

 

A szolgáltatás célja, feladata 

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 

jelleggel nem képesek biztosítani. 

 

Az ellátott célcsoport megnevezése 

 

A szolgáltatást azok a személyek vehetik igénybe, akik Esztergom város közigazgatási területén 

élnek és az alábbi kritériumoknak megfelelnek: 
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- 65 év feletti idős emberek, 

- egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 

hajléktalanságuk miatt válnak jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére. 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége 

 

Étkeztetés keretén belül biztosítunk 

- napi egyszeri meleg étkezést, 

- a háziorvos javaslata alapján indokolt esetben diétás étkezést.  

 

A szolgáltatást igénybevevők szükségleteinek megfelelően biztosítható az étel: 

- helyben fogyasztással,  

- elvitellel,  

- házhoz szállítással.  

 

Az igénybevevő részére a szolgáltatás munkanapokon elvitellel és kiszállítással, hétvégén és 

ünnepnap csak elvitellel biztosított. Munkatársaink kerékpárral vagy intézményi gépkocsival 

szállítják házhoz az ebédet. A meleg ételhez naponta 11 órától - 1430 között lehet hozzájutni a KEM 

ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthonában. Házhozszállítás esetén 12-14 óra között gondozó 

kollégánk szállítja az ellátást igénybe vevő lakására az ételt, melyhez az ételhordót az igénybevevő 

biztosítja. Ennek megfelelő tisztaságáról ő gondoskodik. Amennyiben egy háztartásban több adag 

étel biztosítása történik kiszállítással, a kiszállítási díj egyszer kerül felszámolásra.  

 

Az ellátás igénybevételének módja 

 

Az étkeztetés szociális szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője kérelmére, indítványára történik.  

A kérelem benyújtása jogszabályban meghatározott formanyomtatványon történik, amely letölthető 

az intézmény honlapjáról, vagy szükség esetén az intézmény biztosít.  

A „Kérelem” adatlaphoz csatolni kell a jövedelem nyilatkozatot, az alapszolgáltatás igénybevételére 

vonatkozó nyilatkozatot, valamint a háziorvos által kiállított egészségi állapotra vonatkozó orvosi 

igazolást. Cselekvőképességet érintő kérdésekben a bíróság határozatát, illetve a gyámhivatal 

gondnokkirendelő határozatát. 
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Mellékletek: 

− Házirend 

− Kérelem nyomtatvány 

− Megállapodás tervezet 

− Adatvédelmi hozzájárulás 

 

 

Záradék: 

 

Az érdekképviseleti fórum a szakmai programot előzetesen véleményezte. 




