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Néhány kulcselem

1. Értelmi fogyatékosok támogatott önálló élete
2. Integrált szolgáltatásrendszerre van szükség
3. Lakhatás a támogatott önálló élet egyik szelete
4. Támogatott foglalkoztatási formák
5. Emberi jogok,  az ENSZ Egyezmény
6. Hozzáférhetőség –  akadálymentesség
7. Szakmai kockázatok
8. Intézet kontra közösségi szolgáltatások



Támogatott: az önálló élet, a munkavállalás, a döntéshozatal szakemberek 
közreműködésével történik.  
Ez egy szolgáltatás-csomag igénybevételét jelenti, mert a mindenki máséhoz 
hasonló élet vezetése segítséget igényel. 
Képességektől, felkészültségtől függő, dinamikusan változó mértékű és 
minőségű segítséget.
Kulcsszavak: bátorítás, képessé tétel, aktív tanítás, aktív segítés, gondozásba 
ágyazott fejlesztés, és csak annyi, amennyi okvetlenül szükséges. Túlsegítés, 
helyette elvégzés: káros („empowerment” és „coaching”).

Lakhatás, foglalkoztatás, ügyintézés: azt jelenti, hogy lakunk, dolgozuk 
valahol a városban, a faluban; ugyanúgy mint bárki más. És szertnénk, ha a 
hivatalban, a boltban, a bankban igényeinknek megfelelően kiszolgálnának.



A támogatás egy dinamikus folyamat, melynek elemei: 

1. A cél meghatározásával kezdődik: általános cél a normalizált élet: úgy 
élni, mint bárki más, úgy lakni, mint bárki más.  

2. Felméréssel folytatódik. Az ügyfél állapotát, helyzetét, képességeit, 
tudását, készségeit, igényeit (tesztek, szimulációs tesztek, maga a 
gyakorlat) 

3. Választék: rendelkezésre álló, elérhető életkörülmények (lakhatási 
körülmények).

4. A szükséglet/igény interakción alapul, a személy potenciálja és a 
(választott) életkörülmények között (eltérő szcenáriók – eltérő 
szükségletek/igények, ennek felmérése reális környezetben 
történhet). 

5. A hajtóerő: jelen helyzet összevetése a kitűzött céllal.
6. Útvonal/sebesség tervezése a célig: az igénybe venni kívánt 

szolgáltatások terve (egészségfejlesztés,  rehabilitáció, oktatás, 
tréning, fejlesztés, kísérés, begyakorlás, vagy akár ‘kiszolgálás’).

7. Ciklikus: felmérés, tervezés, kivitelezés, újrafelmérés, áttervezés, 
eszerinti kivitelezés, haladás a cél fele.
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A támogató szerepe

• A támogatandó személy megismerése
• Interakció a segítő és a személy között
• A megismerés finomítása
• Támogatás a célok meghatározásában
• Támogatás a döntések meghozatalában
• Támogatás a cél felé vezető úton: a pontosan ismert
   erősségek/gyengeségek alapján (mint egy jó edző)
• Elvárás, motiválás (mint egy jó edző)
• Képessé tevés & bátorítás (mint a jó edző)
• De a „távot” a sérült személynek egyedül kell „lefutnia”
• Tudatosság mindkét oldalról
• Felnőtt kapcsolat mindkét oldalról
• Kockázatokat kell vállalni mindkét oldalon



Az értelmi fogyatékosság nem orvosi probléma



Személyre szabott, integrált szolgáltatások 
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ENSZ Egyezmény

A törvény előtti egyenlőség: a fogyatékos ember nem 
cselekvőképtelen. Tud dönteni saját életéről. Megfelelő segítség és 
kommunikáció szükséges ahhoz, hogy ezt ki tudja fejezni.

Korlátozás és döntésből való kizárás helyett támogatott 
döntéshozatal!!

A törvény előtti egyenlőség másik oldala a felelős viselkedés, melyre az 
értelmi fogyatékosok is megtaníthatóak. Ennek következményeképpen 
az értelmi fogyatékosok részt vehetnek az igazságszolgáltatásban és a 
politikai életben is.



Önállóság, önálló élet 
a sérült ember részéről
Kisgyerekkortól: család szerepe
Önellátás
Iskola szerepe, szakképzés! 
Önálló élet tréningek, folyamatos tanulás
Támogatott döntéshozatal
Munka, foglalkoztatás
Önállóság
Élethosszig tanulás
Párkapcsolat
Szabadidő
Lakhatás a támogatott önálló életbe ágyazva képzelhető csak el!



Normalizáció és a normalizációt 
elősegítő szolgáltatások

A normalizáció elvének és gyakorlatának megismertetése a szakemberekkel 
és a családokkal. 

Demonstráció, vagyis élő példák bemutatása!

Kisgyermekként önállósodás, szerep a családban, többségi bölcsőde, óvoda, 
iskola igénybevétele, ehhez szükséges fejlesztés!   

Felnőttként mindenki mással azonos élet: 
önállóság, saját élet, saját lakás vagy élettér, 
élettárs, baráti és családi kapcsolatok, munka, 
kereset, hobby, szabadidős tevékenységek 

A sérült ember élete, a rá vonatkozó normák és 
életfeltételek legyenek azonosak, illetve 
amennyire csak lehetséges, azonosak az adott 
kultúrában/társadalomban szokásosakkal



Az integráció előfeltétele az inklúziónak. Az 
inklúzió „hogy magad megvalósítsd: – hogy 
képes légy rá és hogy engedjék – hogy mások 
között magad megvalósítsd” (Nirje). Ez azt 
jelenti, hogy az egyének közötti 
kapcsolatoknak közös jogok és értékek 
elfogadásán kell alapulniuk. A kölcsönös 
elfogadás hiányának következménye: 
elutasítás, kiközösítés, szegregáció, 
leereszkedő jótékonykodás. 

Integráció/inklúzió

A gyakorlati megvalósulásának feltétele a kölcsönösség.  A kölcsönösségen 
alapuló folyamatban a sérült embert „normalizálni” kell, hogy integrálható 
legyen, az infrastruktúrát és a társadalmat pedig fogadóképessé kell tenni.



Inklúzió

Az inklúzió együvé tartozást eredményez, azt, hogy az egyént egy 
közösségen belül elismerik és értékelik olyannak, amilyen. A 
közösség támogatásának érzése, mely arra bátorít, hogy a 
legjobbat hozd ki magadból.  

Az inklúzió sokszínű és jól teljesítő közösségeket eredményez, nem 
csak fogyatékosságra vonatkozó elv és gyakorlat, de minden 
emberre, a közösség minden tagjára. Elfogadás és befogadás 
egyben.



Megmondás és segítés, 2012 
október 18.

Társadalmi tudatformálás és kommunikáció

1. Beszélni a fogyatékosságról, a veleszületett 
rendellenességekről;

2. Mozogni a világban: fogyatékos gyermeket nevelő 
családok ne zárkózzanak be, a fogyatékos személyek 
használják a környezetet, a szolgáltatásokat;

3. Értékrendet változtatni: szerepelni a médiumokban, 
tanítani, hagyományos és  IT eszközökkel tudatosítani 
az emberekben: közös feladatunk és közös ügyünk;

4. Megismerni és hasznosítani a fogyatékos emberek 
különleges képességeit, értékeit !



Integrációt segítő projekt

Akadálymentes ügyintézés része a mentális akadálymentesítésnek
Legyen a környezet az értelmi fogyatékosok számára is 
akadálymentes!

Az értelmi fogyatékosok, 
családjuk, segítőik és 
a hivatalok, szolgáltatók megtanítása arra, mi 
az értelmi fogyatékosság, hogyan 
viselkedjenek, hogyan kommunikáljanak, 
hogyan intézzék
el az értelmileg akadályozott ember ügyeit.  



Hozzáférhetőség
A hozzáférhetőség növelése: a fogyatékos személy 
mindenki máshoz hasonlóan hozzáférjen a 
szolgáltatásokhoz: egyedül közlekedhessen, intézhesse 
ügyeit, bevásárlásait, megértse a hirdetményeket, a 
híreket és állampolgári kötelezettségeit, stb.

Minden fogyatékosságra egyformán gondolni 
kell: mozgássérült, siket és halláskárosodott, 
látássérült és vak, értelmi fogyatékos.

A lift nem elég!!!



Demonstrációs program  
értelmi fogyatékosok 

akadálymentes ügyintézésére 
közhivatalokban, lakossági szolgáltatóknál, 

orvosnál, munkahelyen, választásokon, 
szabadidőben

Akadálymentes ügyintézés



Akadálymentesítés

• Vakok, gyengén látók

• Siketek, nagyothallók

• Mozgáskorlátozottak

• Értelmi fogyatékosok

 



A Projekt célja

• Az értelmi fogyatékosok számára kívánatos 
antidiszkriminatív és integratív akadálymentes 
ügyintézés bemutatása

• A tapasztalatok alapján útmutató és oktatási anyag 
kidolgozása a célcsoportok számára

• A mentálisan is akadálymentes környezet 
megteremtése



A Projekt közvetlen célcsoportjai

• Kedvezményezett célcsoport
• Szolgáltatói célcsoport
• Programfelelősök célcsoportja
• Szűkebb és tágabb  környezet



A Projekt közvetett célcsoportjai

• Szakmai és társszervezetek

• Felsőoktatási intézmények

• Jogvédő szervezetek

• Az egész társadalom



Ügytípusok

• Választások
• Okmányirodai ügyek 
• Szociális ellátások
• Orvosi szolgáltatások igénybevétele
• Foglalkoztatás, szakképzés
• Lakhatással kapcsoaltos ügyek
• Banki-, és pénzügyek
• Szabadidő, sport
• E- ügyintézés



A Projekt célja

• Az értelmi fogyatékosok számára kívánatos 
antidiszkriminatív és integratív akadálymentes 
ügyintézés bemutatása

• A tapasztalatok alapján útmutató és oktatási anyag 
kidolgozása a célcsoportok számára

• A mentálisan is akadálymentes környezet 
megteremtése

• Kiadványok, tananyagok: értelmi fogyatékosoknak, 
segítőknek, szolgáltatóknak

• Tanfolyamok, képzés: értelmi fogyatékosoknak, 
segítőknek, szolgáltatóknak



Kockázatok
Ügyféllel kapcsolatos kockázatok 
Betegség, állapot, viselkedés, szokások, szociális helyzet, család, környezet, túl lassú 
fejlődés, leromlás, stb.
Szolgáltatással kapcsolatos
Nem felhasználóbarát szolgáltatások
Szakmai, munkatársi
Kiégés, nem megfelelő szaktudás, fejlesztési módszerek hiánya, etikai problémák
Gazdasági
Ügyfél anyagi problémája, Alapítvány anyagi gondjai, forráshiány, állami támogatás 
bizonytalanságai, recesszió.
Társadalmi/környezeti
Elfogadás-befogadás hiánya, mentális akadálymentesítés hiánya, beteg társadalom, 
növekvő intolerancia, nem kívánatos változások. 



Hasznok
Ügyféllel kapcsolatos hasznok
Önállóság, önálló döntéshozatal, saját lakás, választott lakhely, munka, jövedelem, saját 
társ, barátok, család, teljes élet, 
Szolgáltatással kapcsolatos
Egyénre szabott szolgáltatások,  egyenrangú kapcsolat az ügyfél és a szolgáltató között 
(sőt), szolgáltatás minőségének állandó javítása
Szakmai, munkatársi
Innovációk, pl. segítésbe ágyazott fejlesztés, kísérletezés, szakmai fejlődés, empowerment 
és coaching, egyenrangú kapcsolat
Gazdasági
Nincs szükség a drága szegregált világ fenntartására, a fősodorbeli szolgáltatások 
használhatóak mindenki számára
Társadalmi/környezeti
Az elfogadás-befogadás gyakorlása, javítása, mindenki számára használható környezet, 
sokszínű, a másságot szerető társadalom, növekvő tolerancia, segítőkészség
Mindenki számára használható világ!



Vajon mit szeretnének az ügyfelek?

Mi ér többet számukra? 
Az intézetek  gondtalan kényelme és a kiszolgáltatottság vagy az önálló élet 
minden nehézségével?

Van-e remény a nagy intézetekben élők számára? Van-e remény a közösségi 
szolgáltatásokat igénybevevők számára?  Megtanulnak-e önállóan, vagy kisebb 
segítséggel önállóan élni?

Mi az optimális megoldás az ő szempontjukból? Mennyi és milyen segítséget 
kapni? Kitől?

Ezekre a kérdésekre részben van válasz: kisgyerekkortól úgy kell nevelni a 
gyereket, a fiatalt, hogy elvárás legyen az önálló élet. A családot is meg kell 
tanítani az empowerment és coaching elvére és technikáira.

Óriási a különbség egy intézetben és egy önállóan élő ember között, 
gondolkodásban, készségekben, önbecsülésben.  Ezt a különbséget velük is 
láttatni kell és megértetni! Akkor maguk is tudnak mérlegelni és dönteni.



Janzsó Cecília

Szabadságunknak bolygónyi a súlya 

Minden labda súlytalan, 
ha megfogod te is súlytalan leszel.

Ha megfogod a súlyos labdát,
vigyázz, ne nehezedj el,

mert a labda súlyosan nehéz.

Szabadság: nehezen megy,
szabadság: nem könnyű feladat,

csak nehezen élünk.

A szabadság a mi életünk jelképe,
szabadok vagyunk és leszünk,

ez a legfontosabb nekünk.



Köszönöm a figyelmet

www.downalapitvany.hu
Önkéntesprogram: down@downalapitvany.hu

http://www.downalapitvany.hu/


Centrumok és lakások Újbudán

Lágymányosi Foglalkoztatási Centrum

Szalóki Gondozási és Napközi Centrum



Bőrös tananyag

Ügyintéző kiadvány
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Szolgáltatási centrum és lakások 
Kőbányán

Zágrábi utcai Gondozóház



Lakások csoportban panelházban

Elhelyezkedés: lakótelepen, soklakásos házban : 3 x 5 fő 

1–2 fős szobák, közös mellékhelyiségek,  közös konyha

3 lakás alkot egy jól ellátható csoportot, egyazon lépcsőházban, különböző szinteken.

Igénybevevők: közepes önállóságú ügyfelek, a közlekedésben is segítségre szorulnak

Napközben dolgoznak: alapítványi vagy külső munkahely

Szolgáltató centrum (SC) közelsége fontos

15 főre: 6 gondozó, gyógypedagógus, szociális munkás, +SC

Térítési díj: 73 000 Ft/hó

Költség: 170 000 Ft/fő/hó, normatíva: 66 000 Ft

Kockázat: kicsi, a kliensek kisfokú önállósága és a személyzet ellenőrizhetősége miatt.

Megtekinthető: Andor utcai csoportos lakások 4–5 fő/lakás



Támogatott lakhatás családi 
házban

Családi házas környék, kert, garázsban konditerem

Egy és kétszemélyes szobák közös mellékhelyiségek 

Közösségi helyiségek: nappali, konyha, kert

Igénybevevők: közösségi életet kedvelő fiatalok (20‒30 év)

Egyénre szabott szolgáltatás, éjjel-nappal

5 segítő, gyp., szociális munkás, vezető + SC

Napközben: dolgoznak, eltérő helyszíneken

Térítési díjat fizetnek: 84 000 Ft/hó

Önköltség: 180 000 Ft/fő/hó, normatíva: 66 000 Ft/fő

Kockázat: kicsi,  a lakók kisfokú/közepes önállósága és a 
 segítő személyzet ellenőrizhetősége miatt.

Megtekinthető: Sarokház



SALSA lakások
Bárhol és bármilyen típusú házban, lakásban, az ügyfél igényeitől és az alapítvány 
lehetőségeitől függően.  Eddig: alapítványi tulajdonú bérletbe kiadott lakásokban. 
Ezeket most átalakítjuk támogatott lakhatássá. 

Kialakítás: 1–3 fős lakások/szobák, közös mellékhelyiségek. Közös konyha, étkező

Igénybevevők: önellátásra, önálló életvezetésre nagyrészt képes ügyfelek

Önállóság: nagymértékű, készségek, döntéshozatal fejlesztése folyamatos

Napközben: dolgoznak fele külső/nyílt munkaerőpiaci, fele alapítványi munkahelyen

Szolgáltatási centrum (SC) szerepe és közelsége fontos, hiszen nincs állandó segítő

Szolgáltatások: igény szerinti segítő, gyógypedagógus, szociális munkás, SC
Fejlesztés, problémák feldolgozása, megoldása az SC-ben 

Bérleti díj, rezsi és szolgáltatási díj: 50–92 000 Ft/hó  Normatíva: 0 Ft  TL: 66 eFt lesz

Költség: 80–180 000 Ft/fő/hó, alapítványi hozzájárulás: 50–130 000 Ft/fő/hó

Kockázat: jó képességű kliensek nagy kockázatai, gazdaságilag is nagy kockázatú, a 
segítségnyújtás főleg a SC-ben folyik, összességében közepes/nagy kockázat



Ügyfél segítése saját lakásában = TL? 
TSZ?Elhelyezkedés: bárhol és bármilyen típusú házban, lakásban 

Lakócentrum közelsége nem tervezhető, ha lakócentrumhoz nem esik közel, akkor 
lakóotthonokhoz kapcsoljuk, földrajzi elhelyezkedés szerint.

Igénybevevők: önellátásban, önálló életvezetésben vegyes kliensek: helyismerettel 
rendelkeznek 1–2 fő (nagy lakás esetén plusz bérlők beköltöztetése célszerű!)

Napközben: dolgoznak külső vagy alapítványi munkahelyen, szolgáltatási centrumban

Kialakítás: amilyen volt, nincs különösebb ráhatásunk 

Önállóság: változó, készségek, döntéshozatal fejlesztése folyik

Szolgáltatások: állapottól függően segítő(k), gyógypedagógus, szociális munkás, SC

Költségek, rezsi: az ügyfél maga fedezi.  Lakáskarbantartás: ügyfél maga vagy DA

Ügyfél: szolg. díjat fizet: változó mértékű: 20–120 000 Ft/hó Normatíva jelenleg: 0 Ft, 

Költség: 40 000–200 000 Ft/fő/hó, alapítvány: 20–120 000 Ft/fő/hó

Kockázat: a kliens változó képességei, a lakás problémái, gazdasági fenntarthatóság 
bizonytalanságai és a személyzet ellenőrizhetetlensége miatt nagyon nagy!



Idős fogyatékosok otthona = TL?
Elhelyezkedés: családi házas környéken, kerttel, melléképületekkel, műhelyekkel.

Kialakítása: 1–2 személyes szobák / garzonok, saját vagy közös mellékhelyiségekkel

Közös helyiségek: nappali, konyha, kert, szabadidős műhelyek

Igénybevevők: lakóotthonban élők a nyugdíjas kor elérését követően      10–12 fő

Napközben: nem dolgoznak, helyben foglalkoztatás, szabadidős programok 

Önállóság: változó, visszafejlődő

Lakócentrum közelség: nem kulcskérdés, nagy önállóságú intézmény, akár szolgáltató 
centrummá is válhat

Személyzet: 1 fő képzett szakápoló, részorvos, 6 fő ápoló-gondozó, gyp., vezető, SC

Térítési díj: 75 000 Ft/hó + egyéni igény szerinti szolgáltatások

Költség: 196 000 Ft/fő/hó, normatíva: 66 000 Ft, alapítvány: 39–55 000 Ft/fő/hó

Kockázat: kliensek kisfokú önállósága, személyzet ellenőrizhetősége miatt kicsi.

Megtekinthető: Márga utcai Idősek Otthona



Szolgáltatócentrumok olyan szociális 
szolgáltató intézmények,  ahol 
tanácsadás, étkezés, foglalkoztatás, 
átmeneti ápolás-gondozás, napközbeni 
foglalkozások, szabadidős programok, 
mindenféle támogatás és szolgáltatás 
elérhető szükség esetén (pl. ha piaci 
szolgáltatók nem állnak rendelkezésre).



Szolgáltató centrum
Szerepe: szolgáltatási központ: a köré tömörülő alternatív lakhatási formák szakmai, 

adminisztratív és technikai kiszolgálása.

Szolgáltatások (megtekinthető)
o Gondozóház: betegek ápolása, gondozása
o Krízisotthon: hírtelen intenzívebb gondozást igénylők
o Napköziotthon: városból és lakóotthonból napközbeni foglalkozásokra bejárók
o Szociális foglalkoztatás: fejlesztő-felkészítő és munkarehabilitációs foglalkoztatás
o Rehabilitációs foglalkoztatás, tartós és tranzit 
o Támogatott foglalkoztatás / munkaerőpiaci szolgáltataások: külső munkahelyekre 

felkészítés
o Képzés-szakképzés: oktatás, tantermek, trénerek
o KECS: közös ellátó csoport, mely az összes kapcsolódó lakóegységben szolgáltat: 

o Gyógypedagógusok, logopédusok, egyéni fejlesztők
o Munkapszichológus, pszichiáter, csoporttrénerek
o Gyógytornászok, masszőrök
o Szociális segítők, kísérők, gondozók, oktatók
o Önkéntesek



Szolgáltató centrum
Szakmai szolgáltatások 
o egészségi állapot felmérése, egészségfejlesztési és rehabilitációs terv, fejlesztés
o gyógypedagógiai, mentálhigiénés és logopédiai felmérés, fejlesztési terv, fejlesztés
o szociális állapotfelmérés, fejlesztési terv, fejlesztés
o kockázatfelmérés és kockázatok kezelése
o munkaképességi (gyp. + munkapszich.) felmérés, munkára előkészítés, foglalk.
o képzés, szakképzés, számítástchnikai képzések, csoporttréningek
o SALSA lakások  és TL számára szolgáltatások
o szociális ügyintézés, mentálisan akadálymentes ügyintézés, szolgáltatások igénybe 

vétele
o szabadidős programok, közös és egyéni nyaralások szervezése.

Adminisztratív központ
o on-line elérhető szabályzatok és működési dokumentumok: megtekinthető
o on-line ügyféldokumentáció: megtekinthető

Technikai szolgáltatások: étkezés, szállítás, karbantartás, tatarozás



Milyen a jó segítő a támogatott 
lakhatásban

Szakmai kompetenciák
o Képzett, tapasztalt, tudatos
o Jól ismeri az ügyfelet, annak egészségügyi, gyógypedagógiai dokumentációját, a 

kockázatokat
o Magáévá teszi a fejlesztés célkitűzéseit és személyre igazítja a fejlesztési feladatokat
o A fejlesztést a napi gondozásba, foglalkoztatásba ágyazza
o Ismeri az empowerment és coaching technikákat, képes és hajlandó azokat a 

gyakorlatban alkalmazni
o Ismeri a háztartás-vezetés, gazdálkodás, ügyintézés módjait
o Türelmes, képes az ügyfelet motiválni,  csak annyit segít, amennyit muszáj

Emberi, etikai kompetenciák
o Az ügyfelet egyenrangú félnek, önálló indivíduumnak tekinti
o Elvárásai vannak az ügyféllel szemben
o Az ügyféllel nem rivalizál
o Az ügyfelet tiszteli és szolgálja
o Az ügyfél gyengeségeivel nem él vissza
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Dokumentumok
- koncepció és
- napi munka

Teljesítmény
- ügyfél állapota
- fejlődése

Elégedettség
- vezető
- kliens
- hozzátartozó

Helyszíni ellenőrzés
- szakmai
- etikai

Szolgáltatások minősége
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Kitagolás? ‒ Inkább: nem beköltözés!
…és egyéb anomáliák

A bemenő csap nincs elzárva!  A leglogikusabb és legegyszerűbb 
megoldás az lenne, ha drasztikusan lecsökkentenék az intézetekbe 
történő elhelyezést viszonylag nagy támogatott lakhatási kínálat 
segítségével.  ‒ Új lakóotthonokra évekig nem volt normatíva-keret.  

Szükséglet/igény: személyre szabott lakhatás! Vagyis választékra van 
szükség! Ez a kitagolással nem valósul meg! 1. Szabad helység-választás! 
2. Szabad  ingatlan-típus választás! 3. Társak szabad megválasztása ‒ 
Ha az igazgató választja ki az új házakat, a tervező tervezi meg, az 
legtöbbször nem a leendő lakó szükségleteire/igényeire optimált lakóhely 
és nem is az ő választása. 

Vajon hány budapesti  lakos kerül az intézetből vissza saját környezetébe?
Kimondhatjuk, hogy egy sem! Budapesten továbbra sincs egyetlen 
Főváros által fenntartott támogatott lakhatási szolgáltatás és a „kitagolás” 
sem érinti Budapestet!



…és egyéb anomáliák

Korlátozás a lakások elhelyezkedésére vonatkozóan: „egy földrészleten 
nem lehet két lakás”, „nem lehet lakás és munkahely” ‒ Szőlő utca: 
több ezres lakóház, mégsem lehet benne két lakás? Pedig a segítés 
szempontjából is praktikus. Egy eladó vagy felszolgáló nem dolgozhat a 
háza földszintjén lévő étteremben?  Ez nem szabad választás és nem 
normalizáció, hanem újabb szegregáció! Bárki másnak lehet, de neki 
nem.

Egyáltalán részt vehet-e  az, aki nyugdíjas támogatott lakhatásban? 
Szerintem igen, de  az előírás az, hogy napközben nem tartózkodhat, nem 
dolgozhat ugyanott, ahol lakik.  Vajon mi a javaslat erre?

Megágyazás! Megelőzhetőek-e a lakossági tiltakozások? Természetesen 
megelőzhetőek megfelelő előkészítéssel, kommunikációval, és területi 
integrációval: nem tömegesen létesíteni otthonokat egyetlen kicsi 
faluban.

Miért nem alapoznak a civil szervezetekre a kitagolásban?  



Támogatott lakhatás: rendelet és engedélyeztetés

Már vannak tapasztalataink Együtt szerezzük a hivatalokkal. Már 
szeptemberben elkezdtük. Decemberig egyeztetések voltak. 
Január közepén született két engedély.

DE… amíg nincs komplex szükségletfelmérés (KSZ), addig nem indulhat. 
Állásfoglalás az engedély kiadását követő 5. napon született.

KSZ: egy szakértőt a hivatal jelöl ki, egyet mi, ők ketten végzik majd a 
felmérést. Szakértők listája hónapokig  nem létezett.

A konkrét ügyintézők segítőkészek, de ez sem segít, a hivatal belefulladt 
saját bürokráciájába. Végül április 25-étől működünk TL-ként állami 
támogatással. 



Lakások panelházban





Szabadidő, kultúra, sport



Párkapcsolat
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Szolgáltatási 
ciklus



Szolgáltató centrum és lakások, Zugló

Zuglói Központ



Lakóotthon polgári lakásban = 
TL 

Belváros, polgári lakóház. 

2–3 fős szobák, közös mellékhelyiségek 

Közös konyha, étkező (nappali)

Típus: ápoló-gondozó 

3 gondozó, gyp, szociális munkás, KECS (SZC) 

Igénybevevők: önállóan közlekedő lakók: 8–10 fő

Önállóság: közepes felső sávja, fejlődő

Napközben: dolgoznak, külső vagy alapítványi mh.

Térítési díj: 75 000 Ft/hó + szolgáltatások

Költség: 176 000 Ft/fő/hó, normatíva: 66 000 Ft/hó

Kockázat: kliensek nagyobb önállósága miatt nagy, 
személyzet jól ellenőrizhető, összességében közepes.

Megtekinthető: Csengeri utcai lakóotthon



Szolgáltató centrum
Szakszemélyzet a szolgáltató centrumban 

Szerepük: a lakócentrumi szolgáltatások és a kapcsolódó lakóotthonok minden 
ügyfelének kiszolgálása

Működés: egységes protokollok alapján, on-line dokumentációk létrehozása

Szükséges munkatárs szám: meghatározott normák alapján
o Orvosok: intézményi, neurológus, pszichiáter
o Ápoló-gondozó személyzet
o Gyógypedagógusok, foglalkoztatók, munkavezetők Tanárok, gyakorlati 

szakképzők (nappali és esti szakképzésben résztvevő kliensek képzése)
o Adminisztrátor, szervező (a szolgáltatások összehangolása: órarendek, 

beosztások)
o Konyhai, takarító, karbantartó, szállító személyzet (miden kliens és minden 

ingatlan ellátása)



Szolgáltatócentrumok olyan szociális 
szolgáltató intézmények,  ahol tanácsadás, 
étkezés, foglalkoztatás, átmeneti ápolás-
gondozás, napközbeni foglalkozások, 
szabadidős programok, mindenféle támogatás 
és szolgáltatás elérhető szükség esetén (pl. ha 
piaci szolgáltatók nem állnak rendelkezésre).
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