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1. Általános rész

1.1. A Szorgoskert Nonprofit KFT. bemutatása
A Szorgoskert Nonprofit Kft. olyan peremhelyzetű sérült emberek oktatását, nevelését,
társadalmi integrációját támogatja, akik helyzetükből, önerőből képtelenek kikerülni, így külső
segítségre szorulnak. A célcsoportot elsősorban autizmus spektrum zavarral élő, értelmileg és
halmozottan akadályozott fiatalok képezik, akik tartós támogatást igényelnek.
Az egyre növekvő igényeket a Miskolci- az Edelényi- a Kazincbarcikai- és a Tiszaújvárosi
Kistérségek illetékességi területein, a Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálat a színvonal
fokozatos emelésével igyekszik ellátni. Szervezetünk fokozatosan fejlődik (pl. pályázatok útján
új programokat igyekszünk megvalósítani).
A szervezet eddigi tevékenységeinek fő ismérve, az ellátott sérültek életviteli minőségében való
változási törekvés. Szolgáltatási tevékenységeinken belül kiemelkedő az értelmileg
akadályozott, halmozottan sérült és autizmus spektrum zavarral élő emberek nappali
tevékenységének megszervezése, másrészt a fogyatékossággal élő emberek részére a
munkaerő-piaci integráció elősegítése, foglalkoztatási esélyeik növelése.
A Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálat által vállalt feladatok organikus integrációs
modellje:



Térbeni integráció: fizikai alapszükségletek, komfortérzés, házon belüli teendők segítése

(ápolás, öltözés, étkezés, főzés, takarítás, mosás, vasalás);


Funkcionális integráció: normalizációs elv, többségi szolgáltatások igénybevételének

segítése (egészségügyi intézményekbe történő szállítás);


Szociális integráció: kapcsolatok, közösségi élmény (levegőztetés-, sétáltatás-, kulturális

tevékenységek-, sportesemények-, művelődési programok-, közösségi programok-, családi
programok-, önsegítő csoportok- látogatásának elősegítése);


Perszonális integráció: privát szféra, önmegvalósítás (munkahely, iskola, óvoda,

bölcsőde- intézményekbe történő szállítás);


Társadalmi integráció: érdekképviselet, önrendelkezés, participáció (ügyintézés segítése,

otthoni iratok rendezése, segédeszközök beszerzése, segédeszköz használat bemutatása).
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1.1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása
Küldetésünket az elmúlt években az ellátott sérültek és családtagjaik életvitelének segítése,
pozitív irányú minőségi változtatásra való törekvés jellemezte.
Szolgáltatási egységeink szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai a
lehető legadekvátabb segítségnyújtást vehessék igénybe.

Tevékenységek:

Stratégiai partnereinkkel együtt arra törekszünk, hogy térségünkben megalapozzuk a
fogyatékossággal

élők,

és

a

megváltozott

munkaképességű

munkavállalók

foglalkoztathatóságának létjogosultságát.
Szolgáltatásaink kialakításával, nagymértékben támogatjuk a családban maradást. Ezáltal a
család lehetőségei bővülnek, csökken az egzisztenciális kiszolgáltatottságuk. Nő a társadalmi
integráció folyamata, bővül a célcsoport esélyegyenlőségi lehetősége, partipációhoz való joga.
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Szolgáltatás szakmai indokoltsága:

•

A fogyatékossággal élők közül a leghátrányosabb csoport ellátását céloztuk meg,

rászorultság elve alapján szolgáltatunk;
•

Igényorientált szolgáltatás: 12 órás rendkívüli nyitva tartással működünk (6:00-tól

18:00- ig), igény szerint hétvégi szállítási lehetőséggel;
•

Egyéb kapcsolt szolgáltatásokról tudunk tájékoztatást nyújtani, segítséget biztosítani,

melyek szorosan illeszkednek az alapító szervezet a Szimbiózis Alapítvány programjaihoz.
•

Batyu- Téka Étterem: Miskolc belvárosában működő akkreditált telephely, ahol

megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékossággal élő munkavállalókat foglalkoztat a
Szimbiózis Alapítvány és közösségi színtérként is, szolgál az alábbiak szerint:

•

Autizmus Fórum Képzések szülőknek, szakembereknek

•

Gyógytea Klub Sérült gyermekeket nevelő szülők sorstársklubja

•

Mosoly Kuckó Speciális játszóház és fejlesztő központ

•

Ability Art Paraművészek kiállítóhelye

•

Lakóotthon Fórum családias otthonokért munkaközösség

•

Batyu Randi Fogyatékossággal élők társkereső klubja
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•

Autizmus Szakkönyvtár és egyéb gyógypedagógiai könyvek

•

Közösségi programok

„1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 100 § (1) A fogyatékos személyek lakóotthonát úgy kell
kialakítani, hogy a
b) támogató szolgálat szükség szerinti igénybevételének lehetősége
biztosított legyen.”
Szakmai Program hatálya:
Jelen Szakmai Program 2016. január 5- én lép hatályba. A Szakmai Program egyes elemeinek
megváltoztatása, módosulása esetén szükségszerűen felülvizsgálatra és módosításra kerül,
figyelembe

véve

a

nyilvánossággal

kapcsolatos

érdekegyeztetési,

illetve

bejelentési

kötelezettségeket.
A Szakmai program hatálya kiterjed:
•

Az intézmény egészére,

•

Az intézményi ellátásban részesülő ellátottak,

•

Az intézmény munkatársai.

A Szakmai Program nyilvánossága:
A Szakmai Program nyilvános, bárki számára hozzáférhető a szervezet honlapján
(www.szorgoskert.hu ), az intézmény könyvtárában, illetve kivonatolt változatban az intézményi
egység ügyfélfogadó helyiségének hirdetőtábláján is.
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2. A Szolgáltatás
2.1. A támogató szolgáltatás célja, feladatai:
Célja:” A fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli
közszolgáltatások elérésének segítése, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
„1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 65/ C § (1)” alapján.
A Támogató Szolgálat alapvetően kettős funkciót tölt be a szociális rehabilitációs területen:
-

Egyfelől, helyettesíti a felhasználók azon hiányzó, esetleg idővel működésképtelenné vált

természetes támogató rendszereit, mint amilyen a család. Ezt nevezzük szubsztituáló (helyettesítő,
pótló) funkciónak.
-

Másfelől, e szolgáltatások támogatják, erősítik és fejlesztik az igénybevevőik meglévő szociális

hálóit. Ezt nevezzük szubszidiaritus (kisegítő, támogató) funkciónak.
A szolgáltatás alapelvei:
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Szolgálatunk által ellátott feladatok: 1993. évi III. törvény. 65/C. § (3) bekezdés alapján
A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen
A Miskolci- az Edelényi- a Kazincbarcikai- és a Tiszaújvárosi Kistérségek illetékességi területein élő
valamennyi fogyatékossággal élő személy
a) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális
ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek
biztosítása,
c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést
segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak
erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
f)egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális
szükségleteihez igazodóan,
g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a
családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez
szükséges feltételek biztosítása,
h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének,
igénybevételének elősegítése.
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2. 1. 1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatás, létrejövő kapacitások
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:
A Szorgoskert Nonprofit Kft. elsődleges célja a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának
elősegítése. Céljaink megvalósításában jelentős szerepe van az Integrált Támogató Szolgálatunknak.
A Támogató Szolgálat 12 órás rendkívüli nyitva tartással, és hétvégi szállítási lehetőséggel is
működik. A célcsoport számára hétfőtől-vasárnapig 8: 00- 20: 00.-ig telefonos ügyeletet tartunk fent.
Tájékoztatást nyújtunk, információt szolgáltatunk, a felmerülő problémák megoldása érdekében
személyesen és telefonon is. Az ügyintézés érdekében vállaljuk irataik kitöltését, az intézményekkel
való kapcsolattartást, érdeklődést. Szolgálatunk által ellátott feladatok közül a szállító szolgáltatás
igénybevétele a legjellemzőbb.
Jelenleg szállító szolgáltatást két mikro-busszal biztosítunk:
1. Mercedes Sprinter típusú, mely 15 fő szállítását teszi lehetővé.
2. Ford Tranzit típusú mikrobusz, mely 8 fő szállítását teszi lehetővé
A Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálat által kívánjuk elősegíteni a fogyatékossággal élő
személy integrációját a meglévő szociális- család- és gyermekvédelmi hálózatba, biztosítva ezzel a
közösségi programokban való részvétel lehetőségét.
Minden ember egyediségében különbözik a többi embertől, ez ugyanígy van a sérült emberek
körében is. Lehetnek közös vonásaik, ilyen például az értelmi akadályozottság, de személyenként
más és más.
A Támogató Szolgáltatás lényegében individuális egyénre szabott támogatási forma.
Célunk a fogyatékossággal élők számára komplex, technikai, értelmi, lelki önállóságra képző,
szocializáló, azaz a normál társadalomban való, teljes életre felkészítő és segítő szolgáltatást
nyújtani. Szolgáltatásunkkal elsősorban a saját lakóhelyen történő segítést, a családban maradást, a
közszolgáltatások elérését, illetve az életvitel könnyítését támogatjuk. A szolgálat figyelmet fordít a
sérültek munkavégzési lehetőségeinek segítésére, a szabadidős tevékenységek elérésére, a társadalmi
életben való aktív részvételre, a készségek szinten tartására és fejlesztésére.
Fogyatékosságra, életkorra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül, minden emberi lény számára
fontos, hogy hétköznapjait irányítani és befolyásolni tudja, illetve környezetének és a társadalomnak
aktív tagja legyen, önállóan dönthessen, meghallgassák, és tisztelettel bánjanak vele. Ha életünk
ilyen, akkor jól érezzük magunkat, de ha nem, akkor rosszul érezzük magunkat, különösen, ha nem
értjük, hogy miért nem.
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2. 1. 2. Más intézményekkel történő együttműködés módjai
A Támogató Szolgálat kapcsolatot tart:
•

Munkaügyi Központok kirendeltségeivel,

•

Nevelési- Oktatási Intézményekkel,

•

Személyes

gondoskodást

nyújtó

ellátást,

illetve

szakosított ellátást nyújtó, intézményekkel,
•

Családsegítő Központokkal,

•

Egészségügyi intézményekkel,

•

Gyógyászati segédeszközök gyártóival, forgalmazójával,

•

Érdekképviseleti szervekkel (AOSZ, ÉTA Szövetség),

•

Miskolc Városi Fogyatékosságügyi Szakmai Műhely tagjaival,

•

Civil szervezetekkel,

•

Járási Hivatalokkal (Edelény, Kazincbarcika, Miskolc, Tiszaújváros),

•

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával,

•

B-A-Z Megyei Magyar Államkincstárral,

•

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal,

•

Módszertani Központokkal,

•

Engedélyező hatóságokkal és felügyeleti szervekkel stb.

•

Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködés.

Az együttműködés módjai:
-

telefon,

-

e-mail,

-

szakmai találkozók,

-

konzultáció lehetőségének biztosítása,

-

a célcsoport irányítása,

-

együttműködési megállapodások megkötése stb.
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2. 2. Az ellátandó célcsoport, jellemzői
2. 2. 1. Az ellátottak köre
A Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálat ellátási területén (Miskolci- az Edelényi- a
Kazincbarcikai- és a Tiszaújvárosi Kistérségek illetékességi területein) életvitelszerűen tartózkodó,
szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékossággal élő személyek köre:

•

Értelmi fogyatékossággal élő: Akiknek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati

károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően
bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű.

•

Pervazív fejlődési zavarok/ Autizmus spektrum zavarral élő: IQ értékétől függetlenül

autizmussal élőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlődés átható (pervazív) zavarában szenved,
és az autonómia -tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos.

•

Halmozottan fogyatékossággal élő: Olyan állapot, amely egy vagy több azonos vagy eltérő

időben

egymástól

függetlenül

fellépő,

több

funkcionális

területre

kiterjedő

károsodás

következményeként jön létre. Pl. siketség, vakság, mozgáskorlátozottság + gyengén látás + autizmus.
Nem tekinthető halmozott fogyatékosságnak, ha egyfajta károsodás másodlagos és további
következményes károsodása/ akadályozottsága alakul ki pl. öröklött siketség következményeként
fellépő némaság, majd az emiatt létrejövő szociális izoláció, mozgáskorlátozottság a látássérülés az
értelmi akadályozottság következményeként fellépő beszédbeli akadályozottságok.

•

Mozgásszervi fogyatékossággal élő: Akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkció

zavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és
szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt
állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.
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•

Látássérültek (Vakok és gyengénlátók): Akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton nem

korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal
rendelkezik, és ezért kizárólag tapintható-halló életmód folytatására képes.
•

Hallássérültek (Siketek és nagyothallók): Akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a

beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és halláskárosodása mellett a
hangzó beszéd érthető ejtése elmarad.
A országosan az ellátottak fogyatékosság típus szerintit megoszlása 2015- ben (Forrás NRSZH
igénybevételi nyilvántartás):

7.
5.

6.

1.
2.
3.

4.

1. Látási fogyatékos: 15%
2. Hallási fogyatéko: 2%
3. Értelmi fogyatékos: 28%
4. Mozgásszervi fogyatékos: 39%
5. Autista, illetve pervazív fejlődési zavarok: 6%
6.Halmozottan fogyatékos: 7%
7. Egyéb: 3%
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2. 2. 2. Szociális jellemzői és ellátási szükségletek

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország észak- keleti részében található.

Megyeszékhelye

Miskolc.
A fogyatékos emberek a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai közzé tartoznak. Nagy
részüknek nem csupán életkörülményei is nehezítik életét. Borsod- Abaúj- Zemplénben 2011.október
1-jei állapot szerint 37,7 ezer fő a lakosság 5,5 %-a nyilatkozott úgy, hogy van valamilyen
fogyatékossága. Az országos átlaghoz (4,6%) képest magasabb a fogyatékosok népességen belüli
aránya.

Forrás: http://tamogatoweb.hu/
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A korcsoport szerinti megoszlások az alábbiak szerint alakulnak.
1.1 A fogyatékossággal élők korcsoport és a fogyatékosság típusa szerint
A fogyatékosság típusa

–14

15–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

80–

Összesen

9 953

30 812

49 846

49 015

51 356

20 734

225 615

2001
Mozgássérült
Alsó, felső végtag hiánya

4 852

2 339

6 708

288

133

455

830

2 059

3 304

4 231

3 675

1 279

16 254

Egyéb testi fogyatékos

1 338

538

1 863

2 371

5 895

7 612

5 145

4 396

1 784

30 942

Gyengénlátó

3 176

2 286

5 073

4 216

7 800

11 254

12 598

16 623

11 466

74 492

Egyik szemére nem lát

486

325

915

1 212

2 438

3 469

4 173

5 351

3 160

21 529

Vak

471

232

514

479

910

1 343

1 801

2 458

2 346

10 554

11 168

5 757

10 870

8 482

8 151

5 902

4 403

3 340

1 661

59 734

1 758

907

2 178

2 331

4 351

7 781

10 226

16 506

15 465

61 503

957

500

1 196

1 420

1 672

1 671

1 565

1 454

1 053

11 488

2 325

812

1 884

1 831

2 247

2 456

2 179

1 837

654

16 225

27 728

40 812

21 540

Értelmi fogyatékos
Nagyothalló
Siket, siketnéma, néma
Beszédhibás
Egyéb
Fogyatékossággal élők

7 141

2 473

6 763

9 716

28 803

13 882

32 916

37 496

16 788

6 609

139 570

84 335 120 900 102 172 104 672

51 830

577 006

2011
Mozgássérült

4 573

2 391

5 256

9 573

16 861

50 416

56 430

51 059

35 647

232 206

Gyengénlátó, aliglátó

2 344

1 717

3 238

4 377

5 811

12 555

12 695

14 593

16 100

73 430

247

186

457

699

780

1 358

1 635

1 724

1 968

9 054

Értelmi fogyatékos

6 094

4 083

7 307

7 719

6 076

5 182

3 050

1 854

1 414

42 779

Autista
Mentálisan sérült (pszichés
sérült)
Nagyothalló

2 598

735

1 071

364

165

88

46

32

21

5 120

Vak

1 648

1 059

2 804

5 216

7 392

12 770

6 897

4 517

3 962

46 265

1 596

865

1 864

2 827

3 831

8 005

10 959

14 055

19 012

63 014

Siket

378

264

645

1 025

1 190

1 544

1 366

1 141

1 018

8 571

Siketvak (látás- és hallássérült)

124

61

141

172

245

592

603

583

741

3 262

Beszédhibás

2 151

760

1 422

1 746

1 767

2 559

2 057

1 320

746

14 528

Beszédfogyatékos

1 962

598

1 114

1 070

1 076

1 614

1 637

1 123

719

10 913

Súlyos belszervi fogyatékos

2 160

764

1 546

2 618

4 224

11 887

10 379

8 224

4 846

46 648

260

105

146

205

267

519

364

261

150

2 277

Egyéb
Ismeretlen
Fogyatékossággal élők

2 329

999

1 687

2 803

3 961

8 804

7 756

5 507

3 274

37 120

23 190

11 931

23 059

33 817

45 102

98 384

98 744

88 033

68 318

490 578

„Az életkor előrehaladtával az egészségügyi problémák fokozottabb mértékben jelentkeznek. Ebből
adódóan a fogyatékossággal élők korösszetétele eltér a teljes népességétől, jóval nagyobb hányaduk
tartozik a 40 éves és idősebbek (82%) közzé és viszonylag kisrész képviselnek a 20 év alattiak (7,7
%). A fogyatékosok 54 százaléka mozgássérült, 16 százaléka gyengénlátó, aliglátó és 14 százaléka
nagyothalló volt. A fogyatékosság jellegénél fogva a korcsoport között jelentősek a különbségek. A
30 év alattiak esetében az értelmi fogyatékosok száma volt a legnagyobb, majd a mozgássérülteké.
A 30 éves és az idősebbek körében minden korcsoportban a mozgássérültek hányada a leggyakoribb.
A 49 éven felülieknél a mozgássérülteket követően egyre magasabb arányban fordultak elő a
gyengénlátók, aliglátók, valamint a nagyothallók.
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A fogyatékossággal kapcsolatban nyilatkozók 26 százalékát az önellátásban, 55 százalékát a
mindennapi életben, 52 százalékát a közlekedésben, 24 százalékát a tanulásban, munkavállalásban
akadályozza az állapota.”

*Központi Statisztikai Hivatal 2011. Évi népszámlálás 3. Területi adatok 3.5. Borsod- Abaúj- Zemplén Megye
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Járások:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 16 járás alkotja (Cigándi- az Edelényi- az Encsi- a Gönci- a
Kazincbarcikai- a Mezőcsáti- a Mezőkövesdi- a Miskolci- az Ózdi- a Putnoki- a Sárospataki- a
Sátoraljaújhelyi- a Szerencsi- a Szikszói- a Tiszaújvárosi- a Tokaji) leghátrányosabb helyzetű
besorolású: a kazincbarcikai, mezőkövesdi, sátoraljaújhelyi.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járások térképe (TeIR)

A szolgáltatás célcsoportjának ellátási szükségletei:
A Szorgoskert Nonprofit Kft. vezetőségének döntése alapján, illetve az engedélyező hatósággal
egyeztetve az a döntés született, a 2006. 01. 01-től működő Szorgoskert Támogató Szolgálat, ill. a
2007. 01. 01.-től működő Együtt- létért Támogató Szolgálat 2009. 01. 01.-től Integrált Támogató
Szolgálatként folytatja tovább működését, két kistérségben: a Kazincbarcikai-, és a Miskolci
Kistérségben. 2012-től pedig két kistérséggel bővült az ellátási területünk: Edelényi és Tiszaújvárosi
Kistérséggel.
A 2006. 2007. évben induló szolgáltatások vonatkozásában a működést megelőzően is, és az
Integrált Támogató Szolgálat működését megelőzően is igényfelmérést készítettünk az ügyfélkör
igényeinek feltérképezésére. A célcsoport a szolgáltatásunkkal nagymértékben meg volt, és jelenleg
is meg van elégedve. Több esetben merült föl olyan igény (szállítás ünnepnapokon, késő esti
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órákban, hétvégen), melynek érdekében 12 órás rendkívüli nyitva tartással és hétvégi szállítási
lehetőséggel is működünk.
Szolgálatunk jelenleg maximális leterheltséggel látja el teendőit. A célcsoport számára 12 órás
telefonos ügyeletet tartunk fent, a hét minden napján. Mind telefonon, mind személyesen
tájékoztatást nyújtunk, naprakész információt szolgáltatunk, a felmerülő problémák megoldása
érdekében.
Kapacitásaink a felmerülő igényekhez képest nagyon minimális szükséglet kielégítésére
elegendőek. Az ellátási területünket 135 település alkotja, ahol két mikrobuszunkkal, napi
rendszerességgel folyamatosan szállítjuk az igény szerinti helyszínekre klienseinket.
2015. évben a két gépjárművünk összesen 68.094 km-t tett meg, melyből 42.851 km hasznos km
volt, azaz ellátott tartózkodott a gépkocsiban (az el nem számolható km-eket az odautazások és
egyéb helyszínekre pl. szervizbe stb. teszik ki). Az ellátotti réteg elsősorban a súlyos és
halmozottan fogyatékossággal élők köréből kerül ki és szállítás alatt mintegy 83 %- uk
folyamatos felügyeletet is igényelt 2015. évben.
A személyi segítések esetében az igények elsősorban a következő területekre orientálódtak:
közszolgáltatások elérése, a szünidei időszakra eső sérült családtag/ gyermek hasznos
szabadidő eltöltése, felügyelete, életvitel megkönnyítése.
2014. évi igénybevételi száma kistérségenként
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2. 3. A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított
szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

2. 3. 1. A feladatellátás szakmai tartalma, módja:
Tevékenységek:
A támogató szolgáltatás céljait és feladatait- tevékenységeit részben a hatályos jogszabályok és az
azokhoz illeszkedő szakmai irányelvek határozzák meg.
Szolgáltatások biztosítása a célcsoport jellemzőinek, igényeinek és elvárásainak megfelelően:
• Információs és tájékoztató szolgáltatás működtetése,
• Szállító szolgálat működtetése,
• Személyi segítő szolgálat működtetése,
• Egyéb alapfeladatokon túli szolgáltatások, tevékenységek működtetése a szolgáltatás
igénybevevőinek, valamint a szolgáltatási környezetnek megfelelő módon.

A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján a
támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó szakmai ajánlást tesz közzé (1/2000 SzCsM rendelet
39/E §), mely többek között tartalmazza a dokumentáció vonatkozásában az egyéni gondozási tervet,
a gondozási naplót, a szállítási elszámoló adatlapot, a havi nyilvántartást feladatmutató számításról.
A. Személyi segítő szolgálat működtetése: a fogyatékos személy aktív közreműködésével – segítséget
nyújt:
aa) a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez,
ab) a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
ac) az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások
igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez,
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A Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálat vezetője és a személyi segítők a fogyatékossággal élő
személlyel, vagy a hozzátartozójával, törvényes képviselőjével közösen a fogyatékossággal élő
személy állapotának és igényeinek megfelelően állapítják meg az ellátás módját, tartalmát.
A személyi segítő a feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő
fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek.
A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és fejleszteni kívánt területre fókuszálva
történik.
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 39/A §(4) bekezdése értelmében a támogató szolgálat
ellátásában részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni. (Lásd a 3.1.1.
melléklet)

B. Szállító szolgálat
A szállító szolgáltatás a fogyatékos személy(ek) részére, speciálisan kialakított gépjárművek
szükségesetén megfelelő segítő jelenlétében , a szükségletek kielégítését segítő szolgáltatáshoz való
hozzájutást biztosító szolgáltatás.
Szállítjuk a működési engedélyben meghatározott lakóhellyel rendelkező fogyatékossággal élőket az
igény szerinti helyszínekre.

C. Tanácsadás, információs szolgálat
A támogató szolgáltatás információs szolgáltatásának célja a szolgáltatással kapcsolatba kerülő
egyének, csoportok, illetve szervezetek tájékoztatása a problémájuk megoldásához igénybe vehető,
őt megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről.
A támogató szolgáltatás esetében alapvetően három célcsoporttal számolhatunk:
• A szolgáltatás igénybevevői, illetve lehetséges igénybevevői;
• A szolgáltatás igénybevevőivel, lehetséges igénybevevőivel kapcsolatba kerülő formális és
informális szervezetek;
• Lakosság, nyilvánosság.
A szolgáltatás igénybevevői, illetve potenciális igénybevevői esetében az információnyújtás
meghatározó eleme a fogyatékossággal kapcsolatos ellátásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos
információk

átadása,

illetve

aktív

közreműködés

ezen

információk

megszerzésében,

felhasználásában.
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A kapcsolódó szervezetek esetében az a cél az, hogy a szervezeteken keresztül pontos és korrekt
információk jelenjenek meg azokon az információs felületeken, melyekkel az igénybevevők,
potenciális igénybevevők találkoznak.
A szolgáltatás a lakosság viszonylatában feladata, hogy a szolgáltatásról tájékoztatást nyújtson és
tevékenységével segítse a célcsoport társadalmi integrációját, csökkentse a fennálló előítéleteket.
Az „1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről” 39/A.§(4) alapján nem kell egyéni gondozási tervet készíteni
abban az esetben, ha az ellátott kizárólag tanácsadást, vagy szállítást vesz igénybe.

Információs szolgáltatás típusai:
• Információnyújtás,
• Tanácsadás;
• Ügyintézés.
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2. 3. 2. A biztosított szolgáltatások formái, köre:
Fizikai ellátás célja: Létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. A fogyatékossággal élő
emberek saját otthonukban önállóan csak akkor maradhatnak, ha: biztosítjuk számukra a megfelelő
életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet.
Mentális gondozás célja:
-

A fogyatékossággal élő emberek személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki

sérüléseinek megfelelő gondozása,
-

Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban,

-

A krízishelyzet kialakulásának megelőzése,

-

Az izoláció veszélyének elkerülése.

Egészségügyi ellátás feladata:
-

Betegség

estén

orvos

értesítése,

gyógyszerkiváltás,

orvos

utasítása

alapján

gyógyszeradagolás,
-

Fekvőbeteg esetén ápolási – gondozási feladatok ellátása,

-

Az ellátott látásának, hallásának, stb. állapotának figyelemmel kísérése, romlásuk esetén a

szakorvosi vizsgálatok megszervezése,
-

Az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással.

Foglalkoztatás:
-

A testi és lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása.

-

Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai és érdeklődésének megfelelő szellemi

tevékenységről is. Ennek keretében történik az ellátottal beszélgetés, a világ aktuális híreiről szóló
újságok felolvasása, könyvolvasás, segítséggel a szabadban való séta, stb.
-

A Szorgoskert Nonprofit Kft. a foglalkoztatás elősegítése érdekében akkreditáltatta magát,

hogy munkahelyeket teremtsen a fogyatékossággal élők számára.
Szimbiózis Alapítvány szolgáltatásai elérhetőek a Kft. ügyfelei számára is: Munka- rehabilitáció,
Fejlesztő- felkésztő foglalkoztatás, Támogatott Foglalkoztatás© Szolgáltatás, melyek speciális
foglalkoztatást, és a nyílt munkaerő piacon történő munkavégzést segítik elő.
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2. 3. 3. A biztosított szolgáltatások rendszeressége:
Szállító szolgálat: Miskolci- az Edelényi- a Kazincbarcikai-

•
és

a

Tiszaújvárosi

kistérségek

illetékességi

területein

fogyatékossággal élő személyek részére, 6. 00-tól 18.00-ig,
igényszerinti rendszerességgel, hétvégi szállítási lehetőséggel.
•

Személyi segítő szolgálat: Támogató Szolgálat ellátási területén fogyatékossággal élő

személyek részére 12 órás szolgáltatási idővel, igény szerinti rendszerességgel, akár hétvégén is.
•

Tanácsadás Miskolci- az Edelényi- a Kazincbarcikai- és a Tiszaújvárosi kistérségek

illetékességi területein fogyatékossággal élő személyek, illetve hozzátartozójuk részére telefonos
ügyeletet tartunk.
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2. 4. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei

2. 4. 1. A szolgáltatás igénybevételének feltétele:
A súlyos fogyatékosság igazolása: fogyatékossági támogatásban, vakok személyi



járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy:
o

Az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló

szakvéleménnyel (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Szakvéleménye,
Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának véleménye).
o

Az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal, vagy más okirattal

(Magyar Államkincstár határozata a kiemelt családi pótlékról stb.).


A szolgáltatás feltételeinek elfogadása,



A térítési díj megfizetése,



A szabad kapacitás megléte.

2. 4. 2. A szolgáltatásba történő bekerülés:
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes, - jogi képviselője kérelmére
történik. A kérelem (lásd 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3.§ szerint vezetendő dokumentumok :
egészségi állapotra vonatkozó igazolás, jövedelem nyilatkozat) benyújtása az intézményvezetőjénél
történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen a Kérelmet a törvényes- jogi képviselője terjesztheti
elő. Ha közöttük a kérelem kérdésében vita van arról a Gyámhivatal dönt.
A kérelmet az intézményvezető részére szóban vagy írásban kell benyújtani a 9/1999. SzCsM
rendelet 3 § (1) bek. alapján.
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Kérelem előterjesztésekor mellékelni kell:

•

A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást,

•

A

9/1999.

(XI.24.)

SzCsM

rendelet

1.

számú

melléklet

II.

része

szerinti

jövedelemnyilatkozatot.
•

A szociális rászorultságot igazoló okiratokat, illetve azok másolatát.

A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője
az 1993. évi III. tv. 20 §- ának megfelelően nyilvántartást vezet.
1993. évi III. tv (94/C. §) alapján a szolgáltató az igénybevétel megkezdése előtt az ellátást
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.
A megállapodás tartalmazza:
Az ellátás igénybevételéről az intézmény fenntartója vagy az általa megbízott személy és az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője a Szoc. Törvény 94/C § (1) bek. b) pontja alapján
megállapodást köt, amely a Szoc. Törvény 94/C § (3) bek. alapján a következőket tartalmazza:
a) az ellátás kezdetének időpontját,
b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás
térítésidíj- fizetési kötelezettséggel jár,
e) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az
annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat,
f) belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető
személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó
szabályokat,
g)az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.
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A szociális rászorultság vizsgálata:
A kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát.
9/1999 (IX.24.) SZCSM rendelet 22. § (1) (2) bekezdések alapján 2 évnél nem régebbi:
aa) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, illetve
ab) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt;
b) az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemben feltüntetett
adatokat;
c) az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát;
d) a súlyos fogyatékosság igazolására az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti iratot.
Súlyos fogyatékossággal élő az a személy, aki: fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában, ill. magasabb összegű családi pótlékban részesül.
Amennyiben a szociális rászorultsága Szociális törvény alapján több feltétel egyidejű fennállásán
alapul, valamennyi feltételt külön igazolni kell.
Ha a szolgáltatást igénylő a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a szociális rászorultságot
igazoló iratokkal a Támogató Szolgálat vezető döntése alapján legfeljebb 60 napig biztosítható a
szolgáltatás
Szociális rászorultságról nyilatkozatot nem kötelező kiállítani, de mi mint szolgáltató továbbra is
megtartjuk, kitöltjük.
Jövedelem vizsgálat
9/1999 (IX.24.) SZCSM rendelet (1) bekezdése szerint: Az Szt. 119/C. §-a szerinti
jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a 3. § szerinti jövedelemnyilatkozatot.
(2)A jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelmet és jövedelemhányadot, a
jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentős
pénzvagyonból vagy a jelentős ingatlanvagyonból fedezett részösszegét az Szt. 115. § (2) bekezdése
szerinti tájékoztatás, továbbá a személyi térítési díj felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tartalmazza.
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Értesítés:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és Szociális ellátásokról 95 § (1) bekezdése alapján „A
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt
tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a
jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.”
Az értesítés telefonon, e-mailben és postai úton történik.
(lásd 3. 2. 4. melléklet).
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2. 4. 3. A szolgáltatás igénybevételének módjai


A személyi segítő szolgálat igénybevétele:

A személyi segítő szolgálat feladata az önrendelkező független élet elveinek alapján a
fogyatékossággal élő ember függetlenné, önállóvá válásának elősegítése, a közösségi életbe való
részvételének előmozdítása.
A személyi segítés igénybevételét az intézményvezető döntése alapozza meg – a benyújtott kérelem
alapján -, aki az intézményi jogviszony létesítését megelőzően az alábbiakról gondoskodik:


A Kérelem nyilvántartásba (beadási ideje) vételéről, mely a beérkezés sorrendjében történik,



Az ellátott értesítéséről, a kérelem nyilvántartásba vételéről, a szolgáltatás kezdő időpontját,

időtartamát, fizetendő térítési díj összegét a fizetés módját, helyét, időpontját,


A megállapodás megkötéséről,



A gondozási tevékenység és a tevékenységre fordított idő a gondozási naplóba
(lásd 3.1.2.

sz. melléklete szerint) kerül bejegyzésre, melyet a szolgálatvezető a havi

összesítő adatlapon összegez (3.1.3. sz. melléklet).
Szállító Szolgálat:



A kliens a szállító szolgáltatást kérheti telefonon vagy személyes úton. Az igényt, a szállítást
megelőző legalább egy nappal be kell jelenteni.
A gépkocsivezető menetlevélben rögzíti a megtett km-t, illetve a szállítási elszámoló adatlapon
vezeti. A gondozási órák száma a gondozási naplóba (lásd 3.1.2.. sz. melléklete szerint) kerül
bejegyzésre.
Intézményi jogviszony keretében rendszeres vagy eseti jelleggel, ill. intézményi jogviszonyon kívül
is igénybe vehető.
A szolgáltatásért fizetendő térítési díjat a fenntartó szabályozza.



Tanácsadás, információs szolgáltatás:

Intézményi jogviszony létesítése nélkül lehet igénybe venni, a szolgáltatást a Támogató
Szolgálatvezetője végzi. Az információnyújtás személyesen a szolgáltató székhelyén vagy
megbeszélt helyszínen (pl. kliens lakásán) telefonon, levélben, elektronikusan, faxon történik.
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2. 4. 4. A jogviszony megszűnésének esetei:
Megállapodás alapján az intézményi jogviszony azonnali megszűnik
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b) a jogosult halálával
c) határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve ha az
elhelyezés meghosszabbítható (Szt. 100 §).
d) a megállapodás felmondásával
•

az ellátott illetve a törvényes képviselője indoklás nélkül,

•

nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa
megbízott személy alapszolgáltatás esetén bármikor írásban mondhatja fel.

A jogviszony megszüntetésének feltételei:


Megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével,



A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás

nélkül kezdeményezheti.
A Szolgálatvezető a megállapodást felmondással, írásban megszüntetheti, ha:
a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése
nem indokolt,
b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj- fizetési
kötelezettségének – a 102. § szerint – nem tesz eleget.
A felmondási idő alapszolgáltatás esetén tizenöt nap.
Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri
hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető:
- felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,

32

- jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az
egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja,
- fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt a (4) bekezdés szerinti személyek
valamelyike vitatja.
Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt,
illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
A megállapodás felmondásakor a fenntartónak, szolgáltatónak a felmondásban tájékoztatást
kell adni.
102. § Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj- fizetési
kötelezettségnek nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj- tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a
kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi
viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó
kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat
lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot – ideértve a 68/B. § és a
117/B. § szerinti esetet is – a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a
jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé
teszik a térítési díj megfizetését.
Ha három hónapon át térítési díj- tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési
díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő
időpontjáról, valamint a 102. §. (3) bekezdésben foglaltakról.
A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése szerint
jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.
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Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve
törvényes képviselőjét (Szt. 103. §)
a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről, rendjéről és feltételeiről;
b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;
c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges
előterjesztési és rendezési módjáról.
Ha a jogosult kiskorú vagy cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy vagy a cselekvőképességet teljesen
korlátozó gondnokság alatt áll, a 95–100. §-ban szabályozott, jogi következményekkel járó
cselekmények és jognyilatkozatok tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a
törvényes képviselőre kell alkalmazni. (Szt. 104).
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2. 4. 5. Térítési díj adatok:
A személyi segítségnyújtás és a szállító szolgálat igénybevételekor térítési díjat kell fizetni. „29/
1993. (II. 17) Kormány rendelet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról”
31 §- a alapján A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő10. napjáig
kell befizetni. A Támogató Szolgálat vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése
havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a vezető 15 napos határidő
megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja, az elmaradt térítési díj befizetésére.
Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és fennálló
díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
A személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj, melynek mértékét a szolgáltatás fenntartója
az „1993. évi III törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról” 115.§,116§,117.§, illetve a
„29/ 1993. (II. 17. ) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról” alapján állapítja meg.
Ha a szállítást egy időben több személy is igénybe veszi, akkor a szállítási díjat külön- külön kell
megállapítani.
A fizetendő térítési díj mértékét a fenntartó szabályozza, melyről minden esetben a szolgáltatást
igénylőt szóban és írásban tájékoztatjuk. Ha a térítési díjakban bármilyen változás van előtte, egy
hónappal postai úton írásos formában megküldjük azt az igénylő, hozzátartozó, vagy törvényes
képviselő részére.
A térítési díj befizetésének módja:
•

Az igénybe vevő lakásán a személyi segítőnek készpénzfizetési számla ellenében,

•

A székhelyen a szolgálat vezetőjének készpénzfizetési számla ellenében.

•

A megállapított összeget, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.

•

A térítési díj kifizethető készpénzfizetési számla ellenében,vagy banki befizetéssel,

átutalással is.
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2. 5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
A szolgálat szolgáltatásairól, és azok elérhetőségéről rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot
közintézményekben elhelyezett plakátokon, szórólapokon, a honlapunkon (www.szorgoskert.hu),
valamint a helyi médiákon keresztül. Az kliensekkel való személyes kapcsolattartás többnyire az
ellátott otthonában, illetve a közösségi foglalkozások, vagy közös ügyintézés alkalmával valósul
meg. Természetesen lehetőséget nyújtunk az irodai ügyfélfogadásra is, a Támogató Szolgálat
irodájában.
Ügyfélfogadás

személyesen: Hétfőtől – Péntekig 8:00-16:00 óráig,

illetve telefonon a hét

mindennapján 8:00-20:00.-ig.
A Támogató Szolgálat PR munkáját a Szolgálatvezető végzi.
A személyi segítő szolgálat biztosítja, hogy a feladataik ellátásával szembeni szakmai
követelmények ismerete mellett a munkatársak kielégítő információkhoz jussanak a szolgáltatás
egészét érintő folyamatokkal kapcsolatban is (döntési mechanizmusok, finanszírozási módok,
testületi munka, szociálpolitikai fejlemények, stb.), és ez által képesek legyenek a nyilvánosság előtt
képviselni a szociális rehabilitáció célkitűzéseit és feladatait.
A munkatársak saját munkájának megjelenítése (a szomszédság körében, a településen, ismeretségi
körökben) jelentős mértékben befolyásolja a helyi nyilvánosságban kialakuló véleményt. Azon
igyekeznek tehát, hogy kiemeljék az ellátottak képességeit, s társadalmilag elismert szerepekben,
pozitív megítélés alá eső életösszefüggésekben mutassák be őket a nyilvánosság számára.
A PR munka a következő célcsoportokra irányul, s ennek megfelelően differenciálódik:
- Helyi nyilvánosság (a település és a helyi közösség, a helyi felekezetek, egyesületek és egyéb
szervezetek jelentette nyilvánosság): a munkatársak és az ellátottak részt vesznek a különféle
községi, egyházi és alapítványi rendezvényeken, s képviseltetik magukat a kommunális szakmai
testületekben (egészségügyi bizottság, stb.) és a különféle intézményközi munkaközösségekben stb.
is.
- Szakmai nyilvánosság (más szolgáltatást nyújtók, a fogyatékosok érdekvédelmi szervezetei,
hivatalok): a szakmai tevékenység folyamatos dokumentálása, konferenciák.
- Szülők és hozzátartozói: rendszeres tájékoztatás az aktuális fejleményekről, közös programok, stb.
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- Leendő ellátottak számára tájékoztató kiadványok, brosúrák, kapcsolat felvételi lehetőség
biztosítása stb.
A munkatársak intenzív kapcsolatokat tartanak fenn a helyi közösség azon „kulcsszereplőivel”, akik
pozíciójuk vagy szociális elkötelezettségük folytán sok emberrel állnak kapcsolatban, s ennek
megfelelően szociális kontaktusokat közvetíthetnek a felhasználóknak (a különféle egyesületek,
érdekcsoportok vagy pártok elkötelezett tagjai, lelkészek, gyülekezeti tagok stb.). A szolgáltató
céltudatosan igénybe veszi a fenti körbe tartozó személyek felkínálta lehetőségeket.
A személyi segítő szolgáltatás PR munkája kerüli a deficitorientált vagy hatásvadász,
szánalomkeltést célzó bemutatásának minden formáját. Amikor csak lehet, kompetens, társadalmilag
általánosan elfogadott szerepeket betöltő emberként jeleníti meg őket a nyilvánosság előtt, s
igyekszik a közvéleménnyel megismertetni a szolgáltatás feladatainak teljes palettáját.
A szolgálat folyamatos kapcsolatot tart fenn a helyi médiumokkal annak érdekében, hogy ezáltal is
elősegítse tevékenységének szakmailag megfelelő, sokoldalú bemutatását (reprezentációs mappa
elkészítése, amely megfelelő képanyaggal ellátott, aktuális információkat tartalmaz a szolgáltatásról,
hosszú távú együttműködés kialakítása a sajtó bizonyos képviselőivel, széles körű tájékoztatás).
A szolgáltatás közzétételének módja, formái:
•

Honlapunkon történő tájékoztatás,

•

Szórólapok,

•

Helyi, regionális televízió, sajtó közreműködése,

•

Érdekképviseleti szervek és civil szervezetek tájékoztatása,

•

Háziorvosok tájékoztatása,

•

Fogyatékosok otthona, oktatási intézmények, egészségügyi- szociális intézmények értesítése,

tájékoztatása
•

Polgármesteri Hivatalok hirdetőtábláján való közzététel,

•

Különböző szakterületek tanácskozásain nyújtott tájékoztatás.

•

Országos Jelentési Rendszer: https://jelentes.nrszh.hu

2016. január 1-étől hatályos a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (Nyr.) átfogóan újraszabályozta az Országos Jelentési
Rendszert.
Az átalakításra tekintettel a 2015. II. félévre vonatkozó adatokat az Nyr. 18. § (3) bekezdése alapján a fenntartónak 2016.
évben először 2016. április 30-áig kell jelentenie az Országos Jelentési Rendszerbe.
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2. 6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást
végzők jogainak védelmével kapcsolatos jogszabályok
Az „1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” 94/ E § illetve a 94/F
§ az irányadóak.

2. 6. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai
•

A szociális szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell

tartani
•

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan

módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillő alkotmányos jogok
maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testilelki egészséghez való jogra.
•

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével

kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.
Személyes adatok kezeléséről
A szolgáltató az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja, illetve A
szociális , gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről szóló 415/2015. (XII.23) Korm. rendelet , továbbá a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény felhatalmazásai alapján szabályozott a KENYSZI-,( amely az egyes ellátottak
személyes adatait TAJ alapján tartalmazza), valamint az országos jelentési rendszert

amely a

fenntartók rendszeres adatszolgáltatása).
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2. 6. 2. Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai
A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen
•

az akadálymentes környezet biztosítására,

•

az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés

biztosítására,
•

a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy -javítás

lehetőségeinek megteremtésére,
•

az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek

tiszteletben tartására,
•

társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat létesítésére,

kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, elérésére.

2. 6. 3. A szociális szolgáltatást végzők jogai
A Szoc tv. 94/L § (1) bek. alapján a Támogató Szolgálat munkatársai részére biztosítja:
•

munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést,

•

emberi méltóságukat tiszteletben tartását,

•

és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerését,

•

a munkáltató köteles megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.

Közfeladatot ellátó személynek minősül a támogató szolgálatot végző szociális gondozó.

2. 6. 4. Panaszok kezelése
Az igénylő (vagy törvényes képviselője) panaszával a Támogató Szolgálatvezetőjéhez fordulhat.
Amennyiben a Szolgálatvezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem
vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a szolgálat fenntartójához fordulhat.
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják
rendezni. Ha a panaszt, ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a támogató szolgáltatás
működési területe szerint illetékes kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához fordulhat vagy/és
panaszai kivizsgálásában az ellátott jogi képviselő segítheti.
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Az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről a nyitva álló helyiségben található hirdető tábláról illetve a
megállapodásban rögzített telefonon lehet érdeklődni.

Az ellátott jogi képviselő feladata:
94/K. § (1) Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást
biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt
segítséget jogai gyakorlásában. Működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire.
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3.MELLÉKLETEK
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3.1. Kötelezően vezetendő
dokumentáció
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EGYÉNI GONDOZÁSI TERV
Név:
Nyilvántartási szám:
Törvényes képviselő neve:
Fogyatékosság típusa,
mértéke:

A gondozást befolyásoló
- lakókörnyezet jellemzői,
- természetes támogató
környezet,
- kapcsolati háló

Támogató szolgálattól
igényelt tevékenységek:
Gyógyászati segédeszközök
használata:
A gondozási terv
készítésének időpontja:
Személyi segítő neve:
Felülvizsgálat tervezett
időpontja:

……………………………
szolgálatvezető

……………………………
felelős személyi segítő

……………………………
ellátott vagy törvényes képviselője
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4/1.

GONDOZÁSI, ÁPOLÁSI
TEVÉKENYSÉGEK

HÁZTARTÁSI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

EGYÉNI
SZÜKSÉGLETEK

GONDOZÁSI CÉLOK

GONDOZÁSI
FELADATOK

MÓDSZEREK

TELJESÍTÉS IDEJE

EREDMÉNY

FELÜLVIZSGÁLAT
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4/2.

FELÜGYELET BIZTOSÍTÁSA

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉBEN

EGYÉNI
SZÜKSÉGLETEK

GONDOZÁSI CÉLOK

GONDOZÁSI
FELADATOK

MÓDSZEREK

TELJESÍTÉS IDEJE

EREDMÉNY

FELÜLVIZSGÁLAT
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4/3.
MOBILIZÁCIÓ

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

EGYÉNI
SZÜKSÉGLETEK

GONDOZÁSI CÉLOK

GONDOZÁSI
FELADATOK

MÓDSZEREK

TELJESÍTÉS IDEJE

EREDMÉNY

FELÜLVIZSGÁLAT
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4/4.

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
TÁMOGATÁSA

MENTÁLIS
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

EGYÉNI
SZÜKSÉGLETEK

GONDOZÁSI CÉLOK

GONDOZÁSI
FELADATOK

MÓDSZEREK

TELJESÍTÉS IDEJE

EREDMÉNY

FELÜLVIZSGÁLAT
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GONDOZÁSI NAPLÓ
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
2016. _______________ HÓ
SZEMÉLYI SEGÍTŐ: __________________________________

A gondozási napló______________sorszámmal lezárva.

Személyi segítés

Tevékenységi idő (perc)
Személyszállításhoz kapcsolódó
személyi segítés

Összesen

_________________________
Hitelesítő aláírása
P.H.
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GONDOZÁSI NAPLÓ
A támogató szolgáltatásban részesülőkről

2016. év __________________ hó
Sorszám

Dátum

Ellátott neve

NYISZ

Ellátott érdekében végzett gondozási
tevékenység leírása

Gondozásra
fordított
idő
óra/perctől
óra/percig

Tevékenységi idő (perc)
Személyi segítés

Szállításhoz
kapcsolódó
személyi
segítés

Ellátott aláírása

személyi segítő aláírása
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Időszak: 2016. ……………………. hó
Az ellátott neve:
Az ellátott nyilvántartási száma:
Támogatás szempontjából figyelembe vehető*: igen
nem
Halmozottan fogyatékos vagy autista személy (R. 1. § (2) bekezdés d) és e) pontja
szerint)*:
igen
nem
Személyi segítő neve:
Havi összesítő adatlap személyi segítés idejéről
dátum

Személyi segítés
teljesített ideje
(perc)**

Összes
személyi
segítésre
fordított idő
* a megfelelő aláhúzandó
** a Gondozási napló tevékenységi idő oszlopában, adott időszakban, adott
ellátottra fordított idővel megegyező idő (perc)
Dátum:2016……………
…………………………………………….
Szolgálatvezető aláírás
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Szállítási elszámoló adatlap
………………..év………hó

A szállítást
igazoló
aláírása

Érkezés
Indulás
helye km helye km
óra állása óra állása

Támogatá
ig. vehető

Ellátott neve

Teljesített
hasznos
km

dátum

sorszám

Gékocsivezető neve:………………………………………….
Gépkocsi rendszáma:…………………………………………
Szakaszonként megtett km-ek száma

Szakasz km:

I

Egy szakaszon ellátottak száma
Gépkocsivezető aláírása:

Dátum:……………...............................
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N

Havi összesítés:

2016. év ………………..hó

Gépkocsivezető neve:

Gépkocsi rendszáma:

Támogatásnál figyelembe vehető
„Hasznos km” *
Támogatásnál nem figyelembe
vehető „Hasznos km”
„Hasznos km” összesen
Egyéb nem elszámolható km
Havi összes km**
Szállított fő összes támogatásnál
figyelembe vehető
Szállított fő összes támogatásnál
figyelembe nem vehető
Szállított fő összes

* Szállítási elszámoló adatlap összesen sorában szereplő adatot kell beírni.
** Meg kell egyeznie a menetlevél tartalmával!

Dátum: 2016.

…………………………….
gépkocsivezető aláírás
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HAVI NYILVÁNTARTÁS FELADATMUTATÓ SZÁMÍTÁSÁRÓL
2016. év ___________________ HÓ
Az ellátott neve

Személyi segítésre fordított idő (perc)
Személyi segítés
Szállításhoz kapcsolódó
személyi segítés
Halmozott
Egyéb
Halmozott
Egyéb
fogyatékos
szociálisan
fogyatékos
szociálisan
vagy autista
rászoruló
vagy autista
rászoruló
ellátott
ellátott
ellátott
ellátott

Szállítási
tevékenység
(km)
Hasznos km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Összesen (perc):
Feladategység:
Összes feladategység
Dátum:
_________________________
Szolgálatvezető
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SZORGOSKERT INTEGRÁLT TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT havi km. és térítési díj táblázat
ssz.

Név

idő

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

de-du

havi
km.

összeg

kedvezm.

fizetendő

de

01.

du
de

02.

du
de

03.

du
de

04.

du
de

05.

du
de

06.

du
de

07.

du
de

08.

du
de

09.

du
de

10.

du
de

11.

du
de

12.

du
de

13.

du
de

14.

du
de

15.

du
összes km. de.
összes km. du.

összes km.
egész nap

Miskolc, 2016.
…………………………….

……………………………….
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Személyi segítő

Szollgálat vezető

TÉRITÉSI DÍJ NYILVÁNTARTÁS

SZÁMLASZÁM

DÁTUM
2016. JANUÁR

SZÁMLANÉV

ÖSSZEG

Mód

BEFIZETVE

BEÉRKEZETT

0 Ft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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BE NEM FIZETETT TÉRÍTÉSI DÍJ NYILVÁNTARTÁS

SZÁMLASZÁM

DÁTUM

SZÁMLANÉV

2015. JANUÁR - HÁTRALÉK

ÖSSZEG

0 Ft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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3.2. Igénybevételi
eljárás dokumentációi

Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)
Név (születési név):……………………………………………..
Születési hely, idő:………………………………………………
Lakóhely:………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:…………………………...

1. önellátásra vonatkozó megállapítások:
önellátásra képes □ részben képes □ segítséggel képes □
2. szenved-e krónikus betegségben:
3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült)
és mértéke:
4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:
5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges:
6. szenvedett fertőző betegségben 6 hónapon belül:
7. egyéb megjegyzések:

A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.
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Jövedelem nyilatkozat kiskorú ellátott esetén
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név:………………………………………………………………………………..
Születési név:……………………………………………………………………....
Anyja neve:………………………………………………………………………...
Születési hely, idő:…………………………………………………………………
Lakóhely:…………………………………………………………..........................
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………
Telefonszám:………………………………………………………………………
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos
személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető személy
vállalja-e:

Igen

Nem

Kiskorú igénybevevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:
Jövedelem típusa

Összeg

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó nettó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
szellemi és más önálló tevékenységből
származó nettó jövedelem
Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

Egyéb jövedelem

Összesen:
Közös háztartásban élő szülők és az általuk
eltartott személyek száma
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Az ellátást igénybevevő kiskorú neve:…………………………………………………………
A közeli hozzátartozó neve

Rokoni kapcsolat

Születési ideje

1. ……………………………

…………………………

…………………………..

2. ……………………………

…………………………

…………………………...

3. ……………………………

…………………………

…………………………...

4. ……………………………

…………………………

…………………………...

5. ……………………………

………………………….

…………………………...

Összesen:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat
egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak az eljárás során
történő felhasználásához.
Dátum:
Az ellátást igénybevevő (törvényes képviselő)
aláírása
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Jövedelem nyilatkozat felnőtt korú ellátott esetén
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név:………………………………………………………………………………..
Születési név:……………………………………………………………………....
Anyja neve:………………………………………………………………………...
Születési hely, idő:…………………………………………………………………
Lakóhely:…………………………………………………………..........................
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………
Telefonszám:………………………………………………………………………
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos
személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető személy
vállalja-e:

Igen

Nem

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:
Jövedelem típusa

Összeg

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó nettó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
szellemi és más önálló tevékenységből
származó nettó jövedelem
Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat
egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak az eljárás során
történő felhasználásához.
Dátum:
Az ellátást igénybevevő (törvényes képviselő)
aláírása

62

Adatlap Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név: …………………………………………………………………
Születési neve: ………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………….
Születési helye, időpontja:…………………………………………..
Lakóhelye:…………………………………………………………...
Tartózkodási helye:…………………………………………………..
Állampolgársága:…………………………………………………….
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:...........................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Tartására köteles személy
a) neve:……………………………………………………………….
b) lakóhelye:…………………………………………………………
Telefonszáma:………………………………………………………..
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)
a) neve:………………………………………………………………
b) lakóhelye:…………………………………………………………
c) telefonszáma:……………………………………………………..
Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú
személyek száma

:

2. Támogató szolgáltatás igénybevétele:
Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:20…………………………
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
naponta,

hetente

havonta

egyéb, és pedig……………………………….

Milyen típusú segítséget igényel:
szállító szolgáltatás

szállítás közbeni felügyelet, kísérés

személyi segítő szolgáltatás*

Dátum: …………, 20…. ………………….
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása:…………………………………………………

(*megfelelő aláhúzandó)
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Nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról

Alulírott ………………………………, a Támogató Szolgáltatást nyújtó szervezet
vezetőjeként az alábbiakban megnevezett igénylőnél a szociális rászorultság fennállását
megállapítom

a

támogató

szolgáltatásra

………………………….-

tól…………………………………-ig.

Név (leánykori név):
Születési hely, idő:
Lakcím:

A szociális rászorultság fennállásának megállapításához benyújtott dokumentumok
felsorolása:

Dátum:

Aláírás, pecsét:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 9. §-a szerint a
szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
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Értesítés
Név: ………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………….
Születési hely, idő:………………………………………………..
Lakóhely:………………………………………………………….
Szociálisan rászorult:

Igen

Nem

2016 év március hónap 01 napjától a fizetendő térítési díjak összege a következő:
•

Szociálisan rászorult személy esetén az intézményi térítési díj:

Szállító szolgáltatás: 80 Ft / km
•

Személyi segítés: 150 Ft/ óra

Szociálisan nem rászorult személy esetén az intézményi térítési díj:

Szállító szolgáltatás: 180 Ft / km

Személyi segítés: 200 Ft/ óra

Ez alapján az Ön személyi térítési díja maximálisan, ………………………..Ft/hó
INDOKLÁS
A Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 114. § (1) bekezdése alapján a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A 115§(2) bekezdése alapján a kötelezett által
fizetendő térítésdíjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. A 115. §-a (4) bekezdése
alapján „Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési
díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.”
Továbbá az (5) bekezdés alapján: Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető
személy a személyi a térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A
bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.
116. § (3) bekezdése alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult
szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös
háztartásban élők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.
A térítési díj fizetése készpénzfizetési számlával, készpénzbefizetéssel utólag történik. Folyamatos
ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a teljesített naptári
hónap lezárását követő hónap 10. napjáig, vagy az ellátott és a szolgáltató által közös megegyezéssel
meghatározott határidőig. Igény esetén a térítési díj a Szorgoskert Nonprofit Kft. ERSTE BANK- nál
vezetett számlaszámára is utalható: 11600006-00000000-69719402 (megjegyzés rovatba az ellátott
nevének megadása, illetve fizetett hónap/ tárgyhó megjelölése szükséges).
Miskolc, 2016.

PH.

Szolgáltatást végző aláírása:……………………………………………
Ellátást igénybe vevő/törvényes képviselő aláírása:…………………………………………..
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Nyilvántartási szám:………..…/………………

Megállapodás
Támogató szolgálat igénybevételére
Amely létrejött egyrészről Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálata, mint ellátást biztosító képviseletében eljáró személy, Koda Gabriella (továbbiakban Szolgálatvezető), másrészt:
Név: ……………………………………………………………………………………………………
Leánykori név: ……………………………………………………………………………………. . ..
Anyja neve:………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………………
Lakcím:……………………………………………………………………………………………………
szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), illetve a nevében eljáró törvényes képviselő,
Név:………………………………………………………………………………………………………
Leánykori név:……………………………………………………………………………………………
Anyja
neve:……………………………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………
(továbbiakban törvényes képviselő) mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
Szociálisan rászorult

Szociálisan nem rászorult
(megfelelő aláhúzandó)

1. Az szolgáltatás igénybevételéről
Az Ellátott illetve törvényes képviselője által, 201….. év …………….. hó …….. napján beadott
kérelme alapján a szolgálatvezető biztosítja a kérelmező részére a Támogató szolgálat, mint személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét.
A szolgáltató a jelen szerződésben biztosítja az Ellátott részére az alábbi szolgáltatást, szolgáltatásokat):
személyi segítés

szállító szolgálat

szállítás közbeni felügyelet, kisérés

(megfelelő aláhúzandó)
A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja:
napja

év

hónap

Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 201….. év …………… hó ………... napjáig.
Az ellátás időtartama határozatlan idejű.
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A szolgáltatást munkanapokon: 600 tól 1600 -ig biztosítjuk.
A szolgáltatás munkaidőn túl 1600 – 1800 között valamint, munkaszüneti napokon előzetes egyeztetéssel,
a Szolgálatvezető egyedi elbírálása alapján vehető igénybe.

2. A szolgáltatás igazolásáról
Az igénybevett szolgáltatást az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője, vagy az általa mellékletben
megjelölt személy/személyek aláírásával igazolja.
Név:………………………………………………………………………………………………………
Leánykori név:……………………………………………………………………………………………
Anyja
neve:………………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………………
Lakcím:………………………………………………………………………………………………….

3. Térítési díj fizetéséről

Az Ellátott a Támogató Szolgálat igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni.
A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata.
A személyi segítés térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata.
A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges.
Személyi segítés esetén az ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében végzett
tevékenységet minden nap a személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja.
A gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának alapját.
Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a térítési
díj alapját. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a személyi szállítás teljesülését
minden alkalommal a gépkocsivezető által vezetett szállítási elszámoló adatlapon aláírásával igazolja.
(Azon esetekben ahol, és amennyiben az aláírás a szolgáltatás igazolásáról szóló részben meghatározott
személy által nem megvalósítható, úgy a megállapodáshoz csatolni kell egy meghatalmazást, amely
tartalmazza azon személyek nevét és aláírását, akik a teljesítést igazolhatják.)
A térítési díj fizetése – Ellátott/ törvényes képviselője döntése szerint - készpénzfizetési számlával, vagy
banki átutalással, vagy a Szolgáltató pénztárába való készpénzbefizetéssel utólag történik.
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Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a teljesített
naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig, vagy a szolgáltató és az ellátott által közös
megegyezéssel megállapított határidőig.
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja a Szolgálatvezető 15 napos határidővel írásban felhívja a térítési
díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el a Szolgálatvezető a díjhátralékot nyilvántartásba
veszi.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres
havi jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó
rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás
megkötésekor írásban tájékoztatja. A térítési díjat fizető személy az Ellátott, az Ellátott törvényes
képviselője:
Név: ………………………………………………………………………………………………………
Cím: ………………………………………………………………………………………………………

4. A szociális rászorultság vizsgálatáról
Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően
megvizsgálja, valamint - amennyiben a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott
ideig áll fenn - az igénybevétel során a határozott idő leteltét követően felülvizsgálja.
Az Ellátott/törvényes képviselője köteles a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat a
szolgálatvezető rendelkezésére bocsátani. Szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos
személy.
A súlyosan fogyatékos személy fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, vagy
magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet
a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.
Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot
fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.
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Amennyiben a szociális rászorultság ténye nem igazolható, az ellátás az igazoló dokumentumban
szereplő időpont, illetve a szociális rászorultság felülvizsgálatának dátumával a Megállapodás
megszűnik.
5. Adatváltozások bejelentéséről

Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszonyaiban
beállt változásról 15 napon belül a szolgálatvezetőt értesíteni.
6. Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről

•

Az intézményi jogviszony megszűnik, ha jelen megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője
vagy a fenntartó felmondja.

•

Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával.

•

A Támogató Szolgálat jogutód nélküli megszűnésével.

•

A szolgáltatást igénybe vevő halálával.

7. A megállapodás megszüntetésének feltételei

•

Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.

•

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás nélkül
kezdeményezheti.

A szolgálatvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:
- a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
- a szolgáltatást igénybevevő számára másik intézménybe történő elhelyezés indokolt,
- a szolgáltatást igénybe vevő a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet,
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a támogató szolgálat munkatársának egészségét és testi
épségét,
- a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről.
A felmondási idő tizenöt nap.
A szolgálatvezető a szolgáltatást felfüggeszti, ha:
- a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, hat hónapon keresztül
folyamatosan, feltéve, ha a szolgálatvezető írásbeli felszólítására azt teljesíti,
Ha a térítési díjat megfizető személy jövedelem viszonyai megváltoztak, kérheti a Szolgálatvezetőnél a
rendkívüli jövedelem vizsgálat lefolytatását, amennyiben nem kéri, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni és
jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
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A megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, illetőleg a fenntartó
vitatja, kérheti a bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást
változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

•

A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, amely
ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden olyan dologra,
amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.

8. Panaszok kezeléséről

Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a
panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják
rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a támogató szolgáltatás működési
területe szerint illetékes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához
fordulhat vagy/és panaszai kivizsgálásában az ellátott jogi képviselő segítheti.
A terület ellátott jogi képviselője: Galyasné Dósa Katalin (Tel: +36-20/489-96-54),
9. Személyes adatok kezeléséről

„A szolgáltató az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja, illetve a
226/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. § és 13/F. § alapján az igénybe vevő nyilvántartott adatairól és
a szolgáltatás igénybevételéről elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít. Az intézményben az
adatkezelésre

és

az

adatok

védelmére

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.”
10. Egyéb rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított támogató
szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a fizetendő térítési
díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő
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jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és
elérhetőségéről; a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát
átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.

Miskolc 201…... év ……….. hónap ………... napján.

___________________________________
Ellátott / Ellátott törvényes képviselője

__________________________________
Támogató szolgálat vezetője
P.H.

_______________________
Tartásra kötelezett személy
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Nyilvántartás támogató szolgáltatásban részesülő személyekről
Nyílvántartási szám:……………………..
I. A kérelmező adatai:
Név:……………………………………… ……………….. Lánykori név:………………………………………….
Születési hely, idő:……………………………………….. Anyja neve:…………………………………………….
Állampolgárság, bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállás:………………………………………………….
Cselekvőképességre vonatkozó adatok:……………………….. TAJ szám:…………………………………………
Lakóhely:…………………………………………………………………………………...........................................
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………………………………..
Értesítési cím:………………………………………………………………………………………………………….
Telefonszám:…………………………………………………………………………………
II. A kérelmező törvényes képviselőjének, megnevezett hozzátartozójának adatai:
Név:……………………………………………Születési név:……………………………………............
Lakóhely:………………………………………………………………………………….………………………….
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………………………………….
Értesítési cím:………………………………………………………………………………………………………….
Telefonszám:………………………………………………………………………………………………………….
III. A kérelem előterjesztésének feltételei és változásai:
A kérelem előterjesztésének időpontja:………………………………………………………………………………..
A soron kívüli ellátásra vonatkozó igény: …………………………………………………………………………….
Az egyszerűsített előgondozás lefolytatásának időpontja:…………………………………………………………….
A kérelem felülvizsgálata:……………………………………………………………………(min. évente)
A kérelem megszüntetésének időpontja:……………………………………………………………………………....
IV. A jogosultsági feltételek és azokban be következett változások adatai:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a következők alapozhatják meg:
1. A lakóhely szerinti illetékes települési önkormányzat képviselő testületének határozata
2. A bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése
3. A bírói ítélet
4. Az intézményvezető intézkedése
5. Az 1993. évi III. törvény 94/D § szerinti esetben a Megállapodás.: Igen - Nem (A megfelelő rész aláhúzandó)
Szociális rászorultság fennállása, a vonatkozó dokumentumok száma, egyéb okmányok:…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
V. Szociális ellátás megállapítása, változása, megszüntetése:
Szociális ellátás megállapításának ideje:……………………Térítési díj összege:……………………
Változások oka:…………………………………...................................................... Térítési díj összege:………….
Szociális ellátás megszüntetésnek ideje:…………………….Megszűnés oka:……………….
VI. A jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatok :
Összes ( nettó) havi jövedelem ………………………………………………………
VII. Az ellátásban részesülő személy:
1. Az ellátás igénybe vételének időpontja:…………………2. Az ellátás megszűnésének időpontja:……………...
3. Az ellátás megszűnésének módja, oka:……………………………………………………………………………
4.A támogatás elszámolásánál figyelembe vehető- e az ellátott?
Igen - Nem
VIII. A térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és követelés
behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatok:
……………………………………………………………………………………………………
IX. Az ellátásban bekövetkező változások:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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3.3. Szervezeti és
működési szabályzat
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1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. rövid bemutatása
1. Szervezet megnevezése:

Szorgoskert- Oktatási- Nevelési és Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

2. Szervezet székhelye:

3535 Miskolc, Ibolya u. 41.

3. Telephelyei:

3535 Miskolc Kisszilvás völgy 25001. hrsz.
3527 Miskolc, Augusztus 20. út 12.

4. Felügyelő szerv:

BAZ Megyei Ügyészség
3525 Miskolc, Dózsa György út 5–7.

5. Cégbejegyzés száma:

Cg: 05-09-014772

6. Jogállás:

A társaság tevékenységét egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt
felelősségű

társaságként

folytatja.

A

társaság

közvetlen

politikai

tevékenységet nem folytat.
7. Létrehozásának éve:

2005

8. Alaptevékenység:

Szociális tevékenység főtevékenység TEÁOR : 88.10’08

9. Célja:

A serült embertársaink; elsősorban értelmileg akadályozottak; autizmus
spektrum zavarral élő (autisták) és halmozottan fogyatékosok; valamint
érintett szülők és szakemberek oktatása, nevelése, ellátása, segítése és
társadalmi integrációjának előmozdítása.
A mai rohanó világban felnövekvő ifjúsággal megismertetni a népi
hagyományokat és ősi mesterségeket, valamint ünnepeink és szokásaink
felelevenítésével tudatosítani kulturális örökségünk sokszínűségét.
Természeti értékek megóvása és ápolása, ill. az ökológiai egyensúlyt
megtartó mikrokörnyezeti technikák szélesebb körben való adaptációjának
elősegítése.

10. Banki adatok:

Erste Bank: 11600006-00000000-69719402

11. Adószám:

14093904-2-05

12. Fenntartott intézményei: Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálat- Szociális Étkeztetés
Szorgoskert Konyha
Manufaktúra (műhely)
Batyu- Téka több, mint Étterem…

 A tevékenységet meghatározó jogszabályok
1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működési feltételeiről
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési
nyilvántartásáról
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és
a szociális szakvizsgáról
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs
alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának
felülvizsgálatáról
2012. évi I. törvény Munka Törvénykönyve
1992. XXXIII. törvény (Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv.)
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról.

 A működést szabályozó dokumentumok:
Szakmai program
Az intézmény vezetője az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/d § -ának megfelelő szakmai programot készít,
melyben meghatározza az intézményi egységek célját, feladatait, az ellátottak körét, és a feladatellátás
szakmai tartalmát. A szakmai programot rendszeresen felülvizsgálja, értékeli a megvalósítást és gondoskodik
a szükséges módosításokról. A szakmai programot a fenntartó hagyja jóvá.

2. Misszió
A Szorgoskert Oktatási, Nevelési és Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság olyan peremhelyzetű
sérült emberek oktatását, nevelését, társadalmi integrációját támogatja, akik helyzetükből önerőből
képtelenek kikerülni, így külső segítségre szorulnak.
A célcsoportot elsősorban autizmussal élő, értelmileg és halmozottan akadályozott személyek képezik, akik
tartós támogatást igényelnek.
Szolgáltatási egységeink szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai a lehető a
lehető legadekváltabb segítségnyújtást vehessék igénybe. Stratégiai partnereinkkel együtt arra törekszünk,
hogy térségünkben megalapozzuk a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztathatóságának létjogosultságát.

3. Belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egység megnevezése,
feladatköre
3.1.Szociális szolgáltatás:
 Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálat
Engedélyszám: BOC/01/218-12/2015
A Támogató Szolgálat határozatlan működési engedéllyel rendelkezik.
Szolgáltató székhelye: 3527 Miskolc, Augusztus 20 út 12.
Ügyfélfogadás: Hétfőtől - Péntekig: 8-16 óráig
Igényorientált szolgáltatás: 12 órás rendkívüli nyitva tartás (6:00-tól 18:00-ig), igény szerint hétvégi szállítási
lehetőséggel.
 Szociális Étkeztetés
Működési engedélyeztetés folyamatban.
Szolgáltató székhelye: 3535 Miskolc, Ibolya u. 41.
Ügyfélfogadás: Az étel kiszolgálása 11:30-tól 12:30-ig, kihordása 11:30-tól 13:30-ig
3.2. Gazdasági tevékenység:
 Szorgoskert Konyha
Szolgáltató telephelye: 25001 Hrsz.
Határozat szám: 143/2015 310.099-6/1015

A Konyha működésének engedélyezése visszavonásig érvényes.
 Batyu- Téka több, mint Étterem…
Szolgáltató telephelye: 3530 Miskolc, Arany János u. 4.
Határozat szám: HA. 310099-15/2015.
Kereskedelmi

és

vendéglátó

ipari

tevékenység

illetve

megváltozott

munkaképességű,

illetve

fogyatékossággal élő munkavállalókat is foglalkoztató egység, amely közösségi színtérként is szolgál.
 Manufaktúra (Asztalos műhely)
Szolgáltató székhelyén: 3535 Miskolc, Ibolya utca 41.
Nyilvántartási szám: 0096/2010
A tevékenység működési engedélye visszavonásig érvényes.
 Akkreditált Foglalkoztatás
Szolgáltató telephelyén: 25001. Hrsz.
Akkreditált Foglalkoztatás Lajstromszám: 0084
Munkaerő- piaci szolgáltatás: védő- tranzit foglalkoztatás, három éven belül kivezetés a nyílt munkaerő
piacra, illetve ehhez kapcsolódó munkapróbák szervezése.
Jelenleg a munkaerő- piaci szolgáltatás kapacitásainak megerősítése folyamatban van.

Tevékenységek:

4. A társaság működése, irányítása
4. 1. A társaság működési elvei:
- A tag a társaság tevékenységéből származó nyereséget nem vonhatja el.
- A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet kizárólag a közhasznú tevékenység
elősegítése érdekében - azokat nem veszélyeztetve - folytathat.
- A társaság tevékenységéből származó nyereséget nem oszthatja fel, azt kizárólag az
alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja.
- A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési
és fővárosi, illetve megyei képviselő választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem
nyújthat pártoknak anyagi támogatást.
- A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítését követően a tag a
törzsbetétének alapításkori értéke kiadása után, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont
közhasznú célra kell fordítani.
4.2. A társaság irányítása:
Az egyszemélyes társaság irányítását a taggyűlés helyett a társaság egyedüli tagja végzi. A
taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban
köteles értesíteni.
4. 3. A társaság tagjának döntési jogkörébe tartoznak különösen:
-

a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntést, a közhasznú jelentés elfogadása,

-

pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,

-

ügyvezető

megbízása,

visszahívása,

díjazásának

megállapítása,

valamint

ha

az

ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
-

olyan

szerződés

megkötésének

jóváhagyása,

amelyet

a

társaság

saját

tagjával,

ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt,
-

olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,
az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése,
továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviseletéről,

-

a

társaság

jogutód

nélküli

megszűnésének,

beolvadásának elhatározása, az alapító okirat módosítása,

átalakulásának,

egyesülésének,

-

könyvvizsgáló megbízása, visszavonása,

-

az ügyvitel megvizsgálását, ellenőrzését tárgyaló intézkedések megtétele,

-

gazdasági társaság alapításáról, illetve más jogi személyiségű társulás létrehozásáról
szóló döntések,

-

felügyelő bizottság tagjának megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

-

a társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, olyan szabályzat
megalkotása, amely rendelkezik a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tagok
javadalmazásának módjáról, mértékének főbb elveiről,

-

mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító tag hatáskörébe
utal.

A tag, illetve annak képviselője nem hozhat olyan döntést, amellyel saját maga, vagy
bármelyik közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), avagy élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) határozata alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
4. 4. Az ügyvezető megbízatása 2014. május 12. napjától öt évre szól.
Az ügyvezető a jogszabályok, az alapító okirat és a tag döntései szerint önállóan szervezi
és irányítja a társaság működését és gazdálkodását. Dönt minden olyan kérdésben, amelyet a
az alapító okirat nem utal az alapító(tag) hatáskörébe.
Az ügyvezető önállóan, korlátozás nélkül képviseli a társaságot harmadik személyekkel
szemben, továbbá a bíróságok és hatóságok előtt eljár. A tag az ügyvezető hatáskörét nem
vonhatja el, felelősségére a Gt. rendelkezései az irányadók.
Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.
Az ügyvezető minden év végén, az utolsó üzleti nap állapotát tükröző mérleget készített, és
ezt a tagnak március 30. napjáig megküldi.
A társaság mindenkori ügyvezetője negyedévente a tevékenység és a gazdálkodás lényeges
elemeiről írásos gyorsjelentést köteles készíteni, ezen túlmenően negyedévente írásban
tájékoztatja a tagot a társaság működéséről, üzleti tevékenységének főbb adatairól, a
gazdasági évben meghatározott célok elérésének helyzetéről
Haladéktalanul tájékoztatni kell a társaság tagját, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli
nyilvántartásából az derül ki, hogy a törzstőke a veszteség folytán a felére, illetve a Gt. 114. § (1)
bekezdésében megjelölt érték alá csökken, valamint ha a társaságot fizetésképtelenség
fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A tag az általa fontosnak tartott cég működésére vonatkozó információkat bármikor
írásban kérheti az ügyvezetéstől. Az ügyvezető az írásban feltett kérdésekre harminc napon
belül köteles válaszolni írásban.
Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés
írásba foglalása szükséges.
A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, amely miatt az alapító tag
döntése szükséges, amely döntést a tag köteles 30 napon belül meghozni. Ha az arra jogosult a
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő
bizottság

köteles

haladéktalanul

értesíteni

a

törvényességi

felügyeletet

ellátó

szervet.

4. 5. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2015. június 1. napjától számított öt évig
tart. A felügyelő bizottság gyakorolja a Gt. által számára biztosított hatásköröket, valamint a
Civil tv. által a felügyelő szervnek biztosított hatásköröket.
A felügyelő bizottság feladatai, működésének rendje:
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A

felügyelő

bizottság

testületként

jár

el.

A

felügyelő

bizottság

határozatképes,

ha

legalább 2 tagja jelen van. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni,
képviseletnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagja a társaság tagjának döntése során
véleményezési, döntés-előkészítő ülésén, valamint írásos véleménykérés esetén tanácskozási
joggal részt vehet, illetve részt vesz.
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A SZORGOSKERT NONPROFIT KFT. MŰKÖDTETÉSE
Társaság egyedüli
tagja
Ügyvezető

KÖNYVELŐ,
KÖNYVVIZSGÁLÓ

Szorgoskert Integrált
Támogató Szolgálat és
Szociális Étkeztetés vezető

SZORGOSKERT
INTEGRÁLT
TÁMOGATÓ
SZOLGÁLAT

SZORGOSKERT
SZOCIÁLIS
ÉTKEZTETÉS

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Rehabilitációs Mentor

és tanácsadó

Vendéglátó tevékenységet
folytató egység vezetője

Élelmezés vezető

Műhelyvezető

SZORGOSKERT
KONYHA

MANUFAKTURA
(ASZTALOS
MŰHELY)

FOGLALKOZTATÁS
BATYU- TÉKA
TÖBB, MINT
ÉTTEREM

MUNKAERŐ PIACI
SZOLGÁLTATÁS

AKKREDITÁLT
FOGLALKOZTATÁS

5. A Tevékenységek részletes bemutatása
5.1. Szociális szolgáltatások
A szolgáltatások számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a szolgáltatások szervezeti
egységei, dolgozói közötti megosztásáról a fenntartó képviselője gondoskodik.
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az

alapító,

fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előirt
feladatokkal, hatáskörökkel.
A szolgáltatások szervezeti felépítését alá- és fölérendeltségi viszonyokat, illetőleg a munkamegosztás
módját az SZMSZ szervezeti ábrája tartalmazza.
A szolgáltatások a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény figyelembe vétele alapján létesít munkavégzésre irányuló
jogviszonyt alkalmazottaival.
A szolgáltatások számára a jogszabályokban, megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és
működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

5.1.1.) Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálat
A személyi segítésre vonatkozó előírások
A Támogató Szolgálat alapvető feladata a személyi segítés biztosítása. A személyi segítő szolgálat a fogyatékossággal élő személy aktív közreműködésével - segítséget nyújt:
a) a fogyatékossággal élő ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek
kielégítéséhez,
b) a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
c)

az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi
szolgáltatások igénybevételéhez,

d) kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez.

A szolgáltatások részletes leírását a Szakmai program tartalmazza. A személyi segítő szolgálat
keretében a Támogató Szolgálat vezetője és munkatársai a fogyatékossággal élő személy lakásán és
egyéb helyszíneken biztosítják a segítséget.
A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban
részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. A Támogató Szolgálat vezetője
gondoskodik az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén
autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és
működtetéséről.
Ha az ellátásban részesülő személy jogainak, érdekeinek érvényesítésére nem képes, a személyi
segítő, illetőleg a szolgálatvezető intézkedés megtételét kezdeményezi a lakóhely szerint illetékes
gyámhivatalnál, illetve a szükséges segítségnyújtás érdekében felveszi a kapcsolatot az oktatási, az
egészségügyi vagy más szociális intézménnyel.

Szállító szolgálat
A szállító szolgálat célja, hogy a rászoruló fogyatékossággal élő személyek számára megkönnyítse,
illetve lehetővé tegye - a szakmai programban írtak szerint- a közszolgáltatásokhoz, oktatási,
rehabilitációs, egészségügyi- és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást valamint a közösségikulturális- sport- és szabadidős rendezvényeken való részvételt.
A gépjárművel történő szállítást a Támogató Szolgálat működési területén élő súlyos fogyatékossággal
élő, autizmus spektrum zavarral élő, mozgásszervi fogyatékossággal élő, illetve mozgásukban is
akadályozott egyéb fogyatékossággal élő személyek vehetik igénybe. A támogató szolgálat a jogosultak
köréből elsősorban azon személyek részére végez személyszállítást, akinek - a szállítás
esedékességének időpontjában-, közvetlen családjában nincs a szállítás lebonyolítására alkalmas
családtag, illetve gépjármű.
Nem vehető igénybe, illetve nem biztosítható a szolgáltatás olyan szállítási tevékenységre, amely a
szállítandó személy egészségi állapota miatt, csak mentőautóval biztosítható.
A fogyatékos személyt, illetve a nevében bejelentő családtagot, a térítési díjról tájékoztatni kell. A
térítési díjat a szállítás befejezésekor a megtett kilométer alapján kell megfizetni. Több napig tartó
rendszeres szállítás esetén a Nonprofit Kft. ügyvezetője, illetve a támogató szolgálat vezetője
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engedélyezheti a díj havonkénti fizetését is. A megtett kilométert a menetlevélen naponta igazoltatni kell
a szolgáltatás igénybevevőjével.
A szállítás vállalása ügyében a gépjármű vezetője, illetve ha azonos időpontra több igény érkezett, a
támogató szolgálat vezetője dönt.
Az egy napon belül teljesítendő szállításokat ütemezni kell, az ütemezést az érintett személyekkel
legalább egy nappal korábban kell közölni.
A szállítási tevékenység során be kell tartani a mozgáskorlátozottak és mozgásképtelen személyek
szállításával kapcsolatos előírásokat, és fokozottan ügyelni kell arra, hogy a szállított személyt a
szállítás során semmilyen sérülés vagy kényelmetlenség ne érje.
A szolgáltatás elvégzése után 24 órán belül a nyilvántartásba be kell jegyezni a szolgáltatás
megtörténtének időpontját, valamint a szolgáltatást végző nevét.
A szállítási kapacitás jobb kihasználása és a várakozási idő csökkentése érdekében a Támogató
Szolgálat vezetője köteles írásban, és ha szükséges személyesen is kérni a szolgáltatókat különösen
azokat, akikhez gyakran és sok embert szállítunk, hogy klienseinket soron kívül fogadják, illetve
szolgálják ki. A Kft. a gépjárművezetők részére munkaruhát biztosítunk. A szolgálatvezető a
gépjárművezetők részére kitűző használatát előírhatja.

Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálat felépítése/ személyi
feltételek:
A Szorgoskert Integrált Támogató Szolgálat a Szorgoskert Nonprofit Kft. fenntartásában működik, ezért
a Kft- t fenntartói jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.
A Támogató Szolgálat célját és feladatait szakmai programja tartalmazza. A Szolgálat Borsod- AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott tevékenységére vonatkozó
jogszabályok és belső szabályzatok szerint működik.
A Támogató Szolgálat Tanúsítványát a szolgálat ügyfelek számára is nyitva álló irodájában ki kell
függeszteni.

12

A Támogató Szolgálat a Szorgoskert Nonprofit Kft. részben önálló szervezeti egysége, jogi
személyiséggel nem rendelkezik. A szolgálat vezetője és munkatársai a Nonprofit Kft-vel állnak
munkaviszonyban. A munkáltatói jogkört a Kft. ügyvezetője gyakorolja.
A Támogató Szolgálattal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a fenntartó költségvetése illetve
számviteli nyilvántartása elkülönítetten tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat valamint a Támogató Szolgálat egyéb belső szabályzatai a
fenntartó jóváhagyásával lépnek hatályba.
A Támogató Szolgálat irányítója, felelős vezetője a "támogató szolgálat vezetője".
A Támogató Szolgálat vezetőjének alapvető feladatai:
a)

Támogató Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA teljes körű végrehajtásának irányítása és a
feladatok teljesítésének folyamatos ellenőrzése. A szakmai program módosítására irányuló
javaslatok kidolgozása jogszabályváltozás esetén valamint az új szükségletek és igények
szerint;

b)

Támogató Szolgálat éves munkatervének és költségvetésének valamint képzési tervének az
elkészítése és jóváhagyás végett az ügyvezető elé terjesztése;

c)

Szükséghez képest, de legalább havonta egy alkalommal munkaértekezlet valamint legalább
kéthetente esetmegbeszélés szervezése;

d)

Munkatársak szakmai segítése, továbbképzésük és szupervíziók szervezése;

e) Támogató Szolgálattal kapcsolatos nyilvántartások és statisztikai összesítések rendszeres
ellenőrzése, a szolgáltatások számítógépes nyilvántartása alapján a teljesítmények
összesítése és értékelése;
f)

Támogató Szolgálattal kapcsolatosan: az állam, az önkormányzatok és más támogató
szervezetek részére szolgáltatandó beszámolók, statisztikai jelentések elkészítése, határidőre
történő beküldése.

g) Valamint, egy személyként látja el Szociális Étkeztetés vonatkozásában a vezetői teendők is,
de azon feladatok elvégzéséről a 9. pont ad részletes tájékoztatást.
A személyi segítők feladataikat a munkacsoport tagjaként a szolgálatvezetőjének közvetlen irányítása
és ellenőrzése mellett végzik.
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A személyi segítő által a gondozási folyamat során végzett jellemző tevékenységének főbb
csoportjai:
a) Részt vesz a közvetlen működési területén jelentkező kielégítetlen szükségletek
felismerésében, feltárásában és ezek megoldásához közvetlen segítséget nyújt.
b) Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő számára szükséges szociális ellátások és
szolgáltatások igénylésében.
c)

Részt vesz az ellátást igénybe vevő közvetlen testi, lelki és szociális gondozásában, szükség
esetén háztartás-vezetési és gazdálkodási feladatokat lát el.

d) Szükség esetén az orvos utasításainak megfelelő alapápolási feladatokat lát el.
e) Közreműködik az egyéni és csoportos foglalkoztatásban és a rehabilitációban.
f)

Jelzi a pszichés problémákat, és más segítő szakemberekkel együttműködve segítséget nyújt
azok megoldásában.

g) Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a személyi segítés körében a jelen szabályzat és a
munkaköri leírása tartalmazza.
A szállító szolgáltatást az adott gépjármű típusának megfelelő jogosítvánnyal rendelkező
gépjárművezetők végzik. A munkatárs alapvető feladata, hogy a támogató szolgálaton belül működő
szállító szolgálat keretei között a fogyatékos személyek szállításával elősegítse a súlyosan fogyatékos
emberek számára a közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi- szociális- kulturális- és egyéb
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Gépjárművezetők feladata továbbá:
a) Közreműködés a fogyatékos személyek részére szolgáltatott étkeztetés, személyi segítés és
házi segítség nyújtás lebonyolításában;
b) A Kft. a Támogató Szolgálat és partnerszervezetei rendezvényein rábízott feladatok ellátása;
c)

az általuk vezetett gépjármű takarítása, folyamatos üzembiztos állapotban tartása, az
esedékes szervizekre elvitele;

d) a gépjármű használati szabályzatban részére előírt egyéb feladatok ellátása.
6. 10. A Támogató Szolgálatnál csak büntetlen előéletű, erkölcsileg fedhetetlen, a fogyatékossággal élő
személyek iránt kellő szimpátiával és szolidaritással rendelkező személy foglalkoztatható.
A szolgálat dolgozói a munkaszerződés megkötésétől számított egy hónapon belül kötelesek az
erkölcsi bizonyítványukat leadni.
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6. 11. A támogató szolgálati munkatársak részletes feladatait munkaköri leírásban kell meghatározni. A
szolgálat vezetője az új munkatárs részére a munkába állástól számított 8 napon belül köteles a
munkaköri leírást elkészíteni és átadni.

A dolgozókkal szemben támasztott követelmények:
I. A szolgálat vezetője:
1) Képzettségi feltételek: törvényben előírt felsőfokú szakképzettség
2) Kötelezettségek:
 erkölcsi bizonyítvány
 munka alkalmassági vizsgálat
 előírt képzés tanúsítványa hiányában a bejelentkezést igazoló dokumentum
 feladata a szolgálat irányítása, jelentkezések koordinálása, személyi segítők
beosztása, szerződések ellenőrzése, pénzügyi felügyelet, a gépjárművezető
elszámoltatása.
 további feladatkör részletezve a munkaköri leírásban.
Munkáltatói jogkör gyakorlója a Szorgoskert Nonprofit KFT. ügyvezetője.
Helyettesítés: a Szorgoskert Nonprofit Kft. ügyvezetőjének feladata a Támogató Szolgálat vezető
helyettesítésének megoldása, ez általában megbízással történik, a megbízott személy a Szimbiózis
Alapítvány fenntartásában működő Támogató Szolgálatvezető.
II. Gépjárművezetők:
1) Képzettségi elvárások: PÁV II VIZSGA személygépkocsi személyszállítói szakvizsga, gépjármű
vezetői képesítés D, D1 képzés
2) 311/2002 ( XII.29) sz. kormányrendelet által előírt szakképesítés
3) Kötelezettségek:
 erkölcsi bizonyítvány
 munka alkalmassági vizsgálat
 feladata a gépjármű használata, üzemeltetése, úti okmányok és nyilvántartások
vezetése illetve a munkaköri leírásban és a gépjárműszabályzatban leírtak.
Munkájukat a szolgálatvezető határozza meg, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Szorgoskert
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Helyettesítés: a szolgálat vezetőjének feladata a helyettesítések megoldása, a két gépjárművezető
általában egymást helyettesíti, amennyiben ez nem lehetséges a helyettesítés megbízási szerződés
alapján, megbízási díjjal történik.
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III. Személyi segítők :
1) Képzettségi elvárások: egészségügyi / szociális középfokú végzettség
2) Kötelezettségek:
 erkölcsi bizonyítvány
 311/2002 ( XII.29) sz. kormányrendelet által előírt szakképesítés
 munka alkalmassági vizsgálat
 feladata: személyi segítés, kísérés, ügyintézés (bevásárlás, hivatali ügyek
lebonyolítása), a számára előírt adminisztráció vezetése.
Munkájukat a szolgálatvezető határozza meg a munkáltatói jogkör gyakorlója a Szorgoskert
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Helyettesítés: a szolgálat vezetőjének feladata a helyettesítések megoldása, a személyi segítők
egymást helyettesítheti, amennyiben ez nem lehetséges a személyi segítő munkakörben dolgozó más
személy, illetve a szolgálatvezető helyettesít a szolgálatvezető döntése alapján.

5.1.2.) Szociális Étkeztetés Szolgáltatás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 57
§ (1) bekezdés c) pontjai alapján a szociális alapszolgáltatások keretein belül étkeztetés
alapszolgáltatást nyújtja a Szorgoskert Nonprofit Kft. (Szolgáltató) Miskolc Megyei Jogú Város
településen, és a Miskolci Járás területén (továbbiakban: ellátási terület).
A szolgáltatás feladata a Sztv. 62 § -ánakii megfelelően, hogy a napi egyszeri meleg élelmet
biztosítsa a Kft. azon szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak és más eltartottjaik részére ezt nem
tudják

biztosítani

koruk,

egészségi

állapotuk,

fogyatékosságuk,

pszichiátriai

betegségük,

szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
A szolgáltatás célja hogy az ellátási területen ne legyen ellátatlan személy, illetve minden rászoruló a
jogszabályoknak megfelelő minőségű ellátást kapjon.
Az alapszolgáltatási forma biztosításának célja az ellátási területhez lakosság egészségügyi,
mentális, fizikai vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak enyhítése. Az Kft. az
ellátást igénybe vevők részére a napi egyszeri meleg étkezés biztosításával az életminőség javítását, a
rászoruló lakosság egészségügyi és fizikai állapotának szinten tartását és romlásának megelőzését
szeretné elérni. További cél a település lakosságmegtartó erejének növelése szociális szolgáltatások
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körének bővítésével, valamint a térségben tapasztalható munkanélküliség csökkentése, megváltozott
munkaképességű munkavállalók alkalmazásával.

A Szociális Étkeztetés biztosítása kétféle módon történik:
- elvitellel (a szükséges két éthordó garnitúrát az igénylőnek meg kell megvásárolnia, melyek
cseréjéről a félévente a szolgáltató gondoskodik, vagy előre csomagolva melynek költsége az
igénybevevőt terheli). A Szolgáltató által a névre szóló éthordókba kiadagolt ételt az igénylő saját
maga viszi haza az intézményből;
- házhozszállítással (gépjárművel) történik.
Az étel kiszolgálása 11:30-tól 12:30-ig, kihordása 11:30-tól 13:30-ig 2 fő szociális segítő által, illetve
gépjárművel történik.

Szociális Étkeztetés Szolgáltatás felépítése/ személyi feltételek
.Szociális Étkeztetés Szolgáltatás a Szorgoskert Nonprofit Kft. fenntartásában működik, ezért a Kft- t
fenntartói jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.
Szociális Étkeztetés vezető:
a.) Kérelmek döntésre előkészítése, a megállapodás elkészítése,
b.) Nyilvántartási lapok vezetése, KENYSZI TAJ szám alapú nyilvántartás vezetése,
c.) A kötelező jelentések határidőre történő elkészítése,
d.) A szociális segítő/k munkájának irányítása, ellenőrzése.
Szociális segítő feladatai:
a.) Információ szolgáltatása az ellátás igénybevételének a feltételeiről;
b.) A házhoz szállított ebédek esetén a kérelmezővel való kapcsolat felvétele, annak lakásán;
c.) A

kérelmező

által

benyújtott

jövedelem

nyilatkozat

alapján

elvégzi

a

család

jövedelemvizsgálatát;
d.) Értesítés a szolgáltatás biztosításáról, az ellátást igénylő által kitöltött kérelem alapján, illetve a
megállapodás elkészítése;
e.) Az igénybevevő anyagának kezelése;
f.) Az előírt dokumentáció biztosítása a jogszabályok figyelembevételével az igénybevevők
személyi anyagában;
g.) Havi illetve heti ebédrendelések elkészítése, a változások vezetése, és rögzítése;
h.) Havi, heti, napi ebédrendelés továbbítása a konyhára;
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i.) A változások jelentése a konyha felé, ideértve a pót és lemondó rendeléseket is;
j.) Az étkezők nyilvántartásának a vezetése;
k.) Igénybevételi napló vezetése minden étkezőt figyelembe véve (házhoz szállított) az egyezőség
miatt;
l.) Havi, heti, napi számlák kiadása;
m.)Befizetések ellenőrzése;
n.) Összesítések átadása a szakmai vezetők felé
o.) Esetleges elégedettségi kérdőívek elvégzése, azok összesítése, és továbbküldése a szakmai
vezető felé;
p.) Az ebéddel kapcsolatos esetleges minőségi és mennyiségi panaszok rögzítése;
q.) A hatáskörébe tartozó szükséges intézkedések elvégzése;
r.) Az ellátást igénybevevőknek a minőségi élet biztosításának érdekében a fogyatékosságának
megfelelően nyújt segítséget;
s.) Közreműködik a szakmai program, valamint a mindenkori jogszabályban előirt szabályzatok
megfelelő színvonalú kivitelezésében, betartásában és betartatásában;
t.) A mindenkori jogszabály szerint előírt dokumentáció napi szintű kezelése, vezetése;
u.) A munkatársnak alapvető ismerettel kell rendelkeznie, valamint köteles tovább képezni magát
az autizmus spektrum zavarok elméleti hátteréről, ennek gyakorlati vonatkozásairól és az
egyéb fogyatékossági típusuk szükségleteiről. Ehhez a munkáltató biztosít: képzéseket,
szakirodalmat, melyek igénybevétele kötelező;
v.) Köteles a legjobb tudása, szándéka, akarata és lelkiismerete szerint foglalkozni a Szorgoskert
Nonprofit Kft. valamennyi ellátottjával;
w.) Köteles a Kft. vezetői, útmutatásainak megfelelően segíteni a napi teendőket és egyéb
programokat;
x.) A feladata Kft. intézményeinek népszerűsítése;
y.) Kötelessége a napi szintű nyilvántartás vezetése az ellátási napokról;
z.) Kötelessége az intézményben fellelhető valamennyi eszköz, módszer legjobb tudása szerinti
használata;
zs.) köteles odafigyelni az autizmussal élők napi- és heti rendjében leírtak betartására,
betartatására és az egyéni szükségleteknek megfelelően kialakított specifikus eszközök megfelelő
használatára.
A Szociális Étkeztetés célját és feladatait annak SZAKMAI PROGRAM- ja tartalmazza. A Szolgáltatás
Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott
tevékenységére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint működik.
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A Szociális Étkeztetés Tanúsítványát az ügyfelek számára is nyitva álló irodában (3527 Miskolc,
Augusztus 20. út 12.) ki kell függeszteni.
A Szociális Étkeztetés a Szorgoskert Nonprofit Kft. részben önálló szervezeti egysége, jogi
személyiséggel nem rendelkezik. A szolgáltatás vezetője és munkatársai a Nonprofit Kft-vel állnak
munkaviszonyban. A munkáltatói jogkört a Kft. ügyvezetője gyakorolja.
A Szociális Étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a fenntartó költségvetése, illetve
számviteli nyilvántartása elkülönítetten tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat, illetve az egyéb belső szabályzatai a fenntartó jóváhagyásával
lépnek hatályba.
A Szociális Étkeztetés irányítója, felelős vezetője a Szociális Étkeztetés vezető.

Munkavállalókkal szemben támasztott követelmények:
I. Szociális Étkeztetés vezető:
1) Képzettségi feltételek: törvényben előírt szakképzettség
2) Kötelezettségek:
 erkölcsi bizonyítvány,
 munka alkalmassági vizsgálat,
 feladata feladatkör részletezve a munkaköri leírásban,
 hatásköre, a szociális étkeztetésben résztvevő ellátottakra valamint a konyha és
épületének és környezetének felügyeletére terjed ki.
Munkáltatói jogkör gyakorlója a Szorgoskert Nonprofit KFT ügyvezetője.
Helyettesítés: a Szorgoskert Nonprofit Kft. ügyvezetőjének feladata az Étkeztetés vezető
helyettesítésének megoldása, ez általában megbízással történik.

II. Szociális segítő:
1) Képzettségi feltételek: törvényben előírt szakképzettség
2) Kötelezettségek:
 munka alkalmassági vizsgálat,
 feladata feladatkör részletezve a munkaköri leírásban,
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 hatásköre a szociális étkeztetésben résztvevő ellátottakra, valamint a konyha és
épületének, környezetének felügyeletére terjed ki,
 A felelős a munkaköri leírásban és megállapodásokban rögzített ételkihordás és ezzel
kapcsolatos segítségnyújtás megfelelő teljesítéséért, az adatvédelmi szabályok
betartásáért, a gondozottak személyiségi jogainak tiszteletben tartásáért.
Munkáltatói jogkör gyakorlója a Szorgoskert Nonprofit KFT ügyvezetője.
Helyettesítés: a Szorgoskert Nonprofit Kft. ügyvezetőjének feladata a szociális segítő
helyettesítésének megoldása, ez általában megbízással történik.

6. Személyes adatok kezelése
A szolgáltató az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja, illetve a
226/2009. (XI.20) Korm. Rendelet 13/E. § 13/F lapján az igénybevevő nyilvántartott adatairól és a
szolgáltatás igénybevételéről elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít. A szolgáltatások igénybevétele
során az adatkezelésre és az adatok védelmére az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.
A szolgáltatások működése során a Szorgoskert Nonprofit Kft. tisztségviselőinek és munkatársainak
fokozott gondot kell fordítani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény és más kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek a betartására.
Az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint
-

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)

kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. A szolgáltatások működése során különleges adatoknak minősülnek az
egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó személyes adatok.
-

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és

tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és
törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk
megakadályozása is.
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-

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől.
A törvény értelmében: személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, különleges adat
pedig csak akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban járul hozzá. A törvény
közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása,
különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Fontos tudni, hogy kétség esetén azt kell
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
A szolgáltatások működése során a Szorgoskert Nonprofit Kft. vezetőinek és munkatársainak
figyelembe kell venni, hogy a személyes adatok rögzítése, gyűjtése és kezelése célhoz kötött.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az érintettel az
adatfelvétel előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és tájékoztatni kell az adatkezelés
céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
c)

tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
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7. Szociális Szolgáltatások nyilvántartási rendje
A.)

Támogató Szolgálat nyilvántartási rendje

Nyilvántartások felelősség szerint:
- Kérelem
Felelős: szolgálat vezetője
- Nyilatkozat a szociális rászorultság megállapításáról
Felelős: szolgálat vezető
- Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról
Felelős: szolgálat vezető
- Megállapodás/ személyi segítés / szállítás
Felelős: szolgálat vezető
- Nyilvántartás
Felelős: szolgálat vezető
- Egyéni gondozási terv
Felelős: személyi segítő
- Gondozási napló
Felelős: személyi segítő, ill. gépkocsivezető
- Havi összesítő adatlap személyi segítés idejéről
Felelős: szolgálat vezető
- Menetlevél
Vezeti: gépkocsivezető
Felelős: gépkocsivezető, szolgálat vezetője
- Szállítási elszámoló adatlap
Felelős: Gépkocsivezető, szolgálat vezető
- Térítési díj elszámolás
Vezeti: szolgálat vezetője, ill. személyi segítő
- Nyugtaadás
Felelős: személyi segítő, szolgálat vezető
A Támogató Szolgálat tevékenységéről a jogszabályokban és a belső szabályzatokban előírt
következő nyilvántartásokat kell vezetni:
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a) nyilvántartó könyv;
b) gondozási napló;
a.) A Támogató Szolgálat ügyfeleiről az 1993. évi III. tv 20. §.

szakaszai alapján egyéni

nyilvántartó lapot kell vezetni.
b.) A Támogató Szolgálat szolgáltatásairól a 29/1993.(II. 17) Korm. Rendelet 1. számú melléklete
szerint gondozási naplót kell vezetni a támogató szolgáltatásban részesülőkről. Az Kft. által
kialakított nyilvántartási rendszernek megfelelően kiegészített gondozási naplónak a következő
rovatokat illetve adatokat kell tartalmazni:
Sor-szám, dátum, a szolgáltatás helye, név, a szolgáltatás kódja, a nyújtott támogató
szolgáltatás leírása, a szolgáltatásra fordított idő óra/perctől óra/percig, a tevékenységre
fordított idő, az ellátott aláírása, egyéb szolgáltatás megnevezése, az egyéb tevékenységre
fordított időtartam.
A gondozási naplót havonta le kell zárni az alábbi adatok feljegyzésével:
a) Ellátott adatai
b) Személyi segítő neve
c) Dátum
d) Tevékenység megnevezése
e) A személyi segítés teljesített ideje
f) Összesített személyi segítésre fordított idő
g) Szolgálat vezetőjének aláírása
A gondozási napló bejegyzései alapján a támogató szolgálat vezetője, illetve a feladat ellátására kijelölt
más munkatárs számítógépes nyilvántartást vezet. A gépi nyilvántartásból havi és időszaki
összesítéseket kell lekérni.
Az iratok tárolása a Támogató Szolgálat székhelyén lévő zárható szekrényben, a Kft. többi iratától
elkülönítve történik.
A Támogató Szolgálat okmányaiért, annak meglétéért, naprakész vezetéséért a szolgálat vezetője a
felelős.
A Támogató Szolgálat pénzfelhasználásának és ellenőrzésének céljából, a kifizetésekről 1-1 másolati
példányt mindenkor rendelkezésére kell bocsátani a szolgálat vezetőjének, aki köteles azt a többi irattal
együtt kezelni.
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B.)

Szociális Étkeztetés

Nyilvántartások felelősség szerint:
- Kérelem
Felelős: szolgáltatás vezetője
- Nyilatkozat a más szolgáltatásról
Felelős: szolgáltatás vezető
- Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról
Felelős: szociális segítő
- Megállapodás
Felelős: szolgáltatás vezető
- Igénybevételi napló
Felelős: szociális segítő
- Nyilatkozat megfelelő tájékoztatás
Felelős: szolgáltatás vezetője
- Nyilvántartó könyv
Felelős: szociális segítő
- Térítési díj Számla kiállítás
Felelős: szociális segítő
Nyilvántartások leírása:
A kérelem benyújtása (szóban vagy írásban):
Az ellátást igénybe venni szándékozó kérelmet nyújt be az intézmény vezetőjéhez, melyhez csatolja a
9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1 sz. melléklet II. része szerinti jövedelemigazolást1. A
formanyomtatvány letölthető a Szorgoskert Nonprofit Kft. honlapjáról, vagy beszerezhető az Kft.
székhelyén, valamint a szociális étkeztetés szolgáltatás biztosításának helyszínén.
A szolgáltató az igényjelzést követően felveszi a kapcsolatot az igénybevevővel. A szolgáltató
elősegíti, hogy az új szolgáltatást problémamentesen vehesse igénybe az ellátott. A szolgáltatást
végző megfelelő tájékoztatást ad. A kapcsolattartás személyesen, az erre kijelölt személyen keresztül
személyesen a szolgáltatás biztosításának, illetve szükség szerint telefonon történik.
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Döntés a benyújtott kérelemről
A étkeztetés iránti kérelmet a Szociális Étkeztetés vezető készíti elő és dönt a szociális étkeztetés iránti
kérelemről.
Megállapodás kötése
A szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg vagy azt megelőzően az igénybe vevővel a Szoc. tv. 94/C. §
(1) b) pontja alapján megállapodást köt a szolgáltató a Szoc. tv. 94/C. § (3) bekezdés szerinti
tartalommal. A megállapodás vonatkozhat határozatlan, illetve határozott időre.
A térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt
a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.
A Szolgáltató az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 20.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti Igénybevételi naplót
vezet.
Az iratok tárolása a Szociális Étkeztetés szoláltató központjában (3527 Miskolc, Augusztus 20. út 12.)
lévő zárható szekrényben, a Kft. többi iratától elkülönítve történik.

8. Szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szabályozza, valamint az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
A Támogató Szolgálat által nyújtott gondozást, ápolást, vagy házi segítségnyújtást magában foglaló
személyi segítésért, valamint a szállítási tevékenységért térítési díjat kell fizetni.
A Támogató Szolgálat intézményi térítési díja:
a) a személyi segítésre tervezett költségek alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból
(2015-évben 150 Ft/ óra),
b) az ellátásra tervezett költségek alapján megállapított szállítási kilométerdíjból (a továbbiakban:
kilométerdíj (2015- évben 80 Ft/ km) áll.
A Támogató Szolgálati óradíj nem haladhatja meg az adott évben személyi segítésre é betervezett éves
kiadásoknak az évi munkaórákra és egy személyi segítőre, gondozóra jutó összegét.
A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.
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Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a
szorzata, nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át, kiskorú esetén a
család egy főre eső átlagjövedelme 20 %-át.
A kilométerdíj nem haladhatja meg az adott évben a szállításra betervezett kiadásoknak az előző év
tényleges adatai alapján megállapított éves futott kilométerre és egy gépkocsira jutó összegét.
Szállításra fordított kilométernek a menetlevélen feltüntetett és a szállított személy, illetve törvényes
képviselője által igazolt kilométerek számítanak.
Ha a szállítást egyidejűleg több jogosult is igénybe veszi, a szállítási díjat személyenként külön-külön
kell megállapítani.
A Támogató Szolgálati intézményi és személyi óradíj valamint a kilométerdíj összegét a Kft.
ügyvezetője állapítja meg.
Indokolt esetben a Kft. ügyvezetője egyéni mérlegelés alapján a fizetendő térítési díjat
mérsékelheti, vagy elengedheti.
A szolgáltatási díj kifizetéséről az ellátott részére készpénzfizetési számlát kell kiállítani.
A Támogató Szolgálat és a Szociális Étkeztetés munkatársai az általuk átvett térítési díjakkal legalább
havonta egyszer kötelesek a Kft. házi pénztárát kezelő munkatársnál elszámolni.
A Támogató Szolgálat, Szociális Étkezés igénybevételéről, díjairól kizárólag a Szolgálat vezetője vagy
annak megbízottja adhat felvilágosítást!
Szociális Étkeztetés térítési díj:. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, nem haladhatja meg a
gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés
térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Az ételt elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi
személyi térítési díj és az adott hónapban igénybevett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása
esetén a személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban kiszállítással igénybevett
étkezési napok szorzata.
Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény
vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni.
Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díjmegfizetésének kötelezettsége alóla távolmaradás
kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési
díj megfizetésének kötelezettsége alól.
A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a megállapodás alapján a tárgy hó 10. napjáig kell
befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára, vagy készpénzfizetési számla ellenében.
Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörtént-e. Ha
a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a
fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő
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eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot
nyilvántartásba veszi.
A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési
díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézmény vezető a fenntartót
az SZT. 119. § (3) bekezdés e szerint jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekébenévente értesíti a 3. számú melléklet szerinti hátralékról.
A fizetett térítési díj megállapításánál a szociális alapszolgáltatás megállapításánál:
-

a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét

-

kiskorú igénybevevő esetében a családban egy főre jutó jövedelmet kell
figyelembe venni.

A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díjat a fenntartó szabadon állapítja meg.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30 %- át étkeztetés, támogató szolgáltatás, 20
%- át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás esetén.
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9. Batyut- Téka több, mint Étterem
Célja, feladatai: az Étterem sérült és megváltozott munkaképességű munkatársak segítségével rázza fel
a helyi gasztronómiai színteret. A célok a profit szerzés mellett elsősorban a következők:
munkahelyteremtés, közösségi szintér kialakítása, a lakosság érzékenyítése és a hagyományos, de
modern ételeket felszolgáló étterem működtetése, mely friss, hazai alapanyagok használatával, az
egészséges étkezést is elősegíti.

A projekt a TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0192 kódszámú, „Batyu- Téka, a Magyar Vidék Ajándéka”
elnevezésű „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása” pályázati konstrukció
támogatásával jött létre.
Nem egy egyszerű fogyatékossággal élőket foglalkoztató étteremről van szó (ezért is választottuk a
több, mint étterem” szlogent) ugyanis a hely közösségi és szociális tevékenysége sokkal erőteljesebb,
mint az ingatlan működtetését fenntartó éttermi funkció.
A „batyu” elnevezés utal egyrészt az étteremből induló ebédfutár szolgálatra (a belvárosban pl.
háromkerekű triciklivel), másrészt az étteremhez kapcsolódó „Mosoly Kuckó” elnevezésű fejlesztő
játszóházra, melyben fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek speciális baby-sitter szolgáltatását
biztosítjuk. A „téka” szó pedig az Étteremben elérhető, mintegy 300 könyvből álló gyógypedagógiai –
szociális szakkönyvtárunkra utal. A „több mint étterem” a további plusz funkciókra utal: van gyógytea
klub (szülők sorstársklubja), fogyatékossággal élők párkeresője, szakmai rendezvények, speciális
kiállítások stb.
Munkahelyteremtés: az

étterem

megnyitásával

és

a

főzőkonyha

fejlesztésével

15

új

munkahelyet hoztunk létre fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek számára.
Munkatársaink közül többen értelmileg akadályozottak és autizmussal élők, akik körforgásban
dolgoznak a háttérmunka és a kiszolgálórész között annak érdekében, hogy mindenki közvetlenül
kapcsolatba kerülhessen a vendégekkel.
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Étterem szervezeti felépítése/ személyi feltételek
Az Étterem a Nonprofit Kft. Fenntartásában működik, ezért a Kft- t fenntartói jogok és kötelezettségek
illetik meg, illetve terhelik.
Ez a szakágazat magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy felszolgálják nekik,
mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal), vagy
elfogyasztják a készételt az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik
még az ételek elkészítése és felszolgálása azonnali közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros
járműből, vagy élelmiszer-szállító kocsiból.
Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye:
- az étterem,
- az önkiszolgáló étterem,
- a gyorsétterem,
- az előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas
étkezőhely,
- a mozgó élelmiszer-szállító.
A Batyu- Téka egy 28 vendég befogadására alkalmas tálalókonyhával rendelkező szabadpályás
önkiszolgáló étterem, mely fő profilja a 11:00 órakor kezdődő és 14:00 órakor véget érő ebédidőben
történő menüztetés. A vendégek célcsoportját az étterem frekventált elhelyezkedéséből adódóan a
környező irodaházakban, ügyfélszolgálati központokban, üzletekben dolgozók teszik ki. Az étterem
báziskonyhája a Baráthegyi Majorságban van, mely Miskolc Diósgyőr városrészében található. Az
ételek onnan kerülnek beszállításra az étterembe úgynevezett GN edényekben előre tálalva,
thermoládák segítségével. A szállítás során fokozottan ügyelünk a mindenkori élelmiszerbiztonsági
hivatal által előírt melegen tartási láncra vonatkozó előírások betartására. Az étterembe 4 féle napi
menü érkezik, mely két féle leveset, négy féle főételt és egy féle desszertet tartalmaz. Az előre
elrendezett GN edényeket az étteremben található melegen tartó pultba helyezve történik az ételek
értékesítése. Jelenleg az étteremnek más profilja nincs, széles italválasztékunk és a napi kínálat mellet,
melye hetente újul meg.

29

•

Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője: Megtervezi, vezeti, ellenőrzi és koordinálja
éttermek működését, amely vendéglátó ipari szolgáltatást folytat.
 Elkészíti az üzleti tervet, egyezteti az ügyvezetővel;
 Megtervezi a kínálatot, összeállítja az étlapot a konyhavezetővel és a szakácsokkal együtt;
 Megtervezi és irányítja a marketing tevékenységet;
 Szervezi az egyedi rendezvényeket, együttműködik ezek tervezésében;
 Nyilvántartja a készleteket, ellenőrzi azok alakulását;
 Nyilvántartja a követeléseket és a tartozásokat;
 Tárgyal az ügyfelekkel;
 Felméri és folyamatosan figyeli az elégedettséget a kiszolgálásra és kínálatra vonatkozóan;
 Betartatja az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat;
 Kialakítja a dolgozók munkarendjét, beosztását;
 Nyilvántartja a foglalásokat és rendeléseket;
 Részt vesz a fontosabb rendezvényeken a minőség és marketing érdekében;
 Elemzi a költségek alakulását, tervezi a költséghatékony gazdálkodást;
 Tárgyal a hatóságokkal az egészségügyi, közigazgatási, és biztonsági feltételek biztosításáról,
és garantálja az előírások betartását.

•

Szociális segítő: Segíti és támogatja az étteremben foglalkoztatott éttermi kisegítő munkakörben
dolgozó fogyatékossággal élő munkatársakat. Betartja az élelmiszerek tárolására vonatkozó
szabályokat. Tevékenységi körébe tartozik továbbá a pihenő, az élelmezésvezetői iroda, az öltőzők,
mosdók, WC-k, a közlekedő helyiségek takarítása.
Ezen belül:
 naponta az étterem takarítása, az ittlévő bútorok ill. berendezési tárgyak portalanítása,
fertőtlenítése, a kiszolgáló helyiségek, mosogatók, mosdók tisztítása és a zuhanyzók
kitakarítása, a bejárati ajtók és azok ablakainak megtisztítása;
 hetente kétszer (ha szükséges többször) az öltőzők takarítása, berendezési tárgyak
portalanítása, zuhanyzó és WC valamint a közlekedő helyiség takarítása, felmosás;
 havonta egyszer a raktár kitakarítása, az ajtók és ablakok megtisztítása, pókhálózás (a
szalagfüggönyök portalanítása, ablakok tisztítása, ahogy a többi munka engedi);


segíti a többi munkatársának munkáját;



továbbá ellátja mindazokat az eseti jellegű egyéb feladatokat, amellyel a közvetlen munkahelyi
vezetője megbízza.

30

•

Éttermi kisegítő:

Munkáját az étterem vezetője által meghatározott rendben, az ő utasítása szerint végzi.


Közreműködik az éttermi étkeztetésben, segíti a többi munkatársának munkáját, segédkezik az
éttermi munkálatok során;



az étterem vezetőjének és a szociális segítő munkatársak utasításait követve segít a
munkafolyamatokban és együttműködik, betartja az utasításokat;



az étterem nyitása előtt előkészíti a tálaláshoz szükséges evőeszközöket, tányérokat, tálcákat,
szalvétát hajtogat; egyszerű vagy előre elkészített ételek és italok elkészítése;



az élelmiszerek megmosása, felvágása, kimérése és összekeverése a tálaláshoz;



nagy konyhai berendezések, pl. melegen tartó pultüzemeltetése, takarítása;



készételek melegítése;



konyha, ételkészítő és kiszolgáló területek takarítása;



az ételek összeállítása kiszolgáláshoz;



kellékanyagok ellenőrzése, mérése, kicsomagolása és betárolása a hűtőszekrényekbe,
szekrényekbe és más tároló helyekre;



edények és tálalóeszközök elmosogatása és helyre tevése;



kiszolgálás;



Pénztárgépkezelés;



közreműködik a terítésben, az asztalra tányár-alátétet és virágvázát is rak, segédkezik az
aktualitásoknak megfelelő dekoráció felhelyezésében (pl.: ünnepek előtt);



ügyel a vendégekkel való kommunikáció során arra, hogy minden esetben az udvarias
megszólítást alkalmazza, illetve az elvárható illemszabályokat betartsa;



a vendéglői étkezést résztvevő vendégek távozását követően az ételtől szennyezett tányérokat,
evőeszközöket, tálcákat az asztalról leszedi;



az esetleges ételmaradékokat a megfelelő tárolóedényben összegyűjti;



az edényeket a konyhai részlegben elmosogatja a 3 fázisos mosogatási előírások betartásával,
majd a szárítóra, a száradást követően azokat a kijelölt helyre teszi;



közreműködik az éttermi asztalok letörlésében, székek rendbetételében;



lemossa a kiszolgálópultot, és ételt melegen tartó pultot, valamint a munka-felületeket,
csempét, kitisztítja a mosogatót, a gépeket, berendezéseket (pl.: tea és kávéfőző, sajtos
kishűtő, stb.);



a szeméttároló edényeket naponta kiüríti, és szükség szerint kimossa;



részt vesz az étterem és a kiszolgáló helyiségei kövezetének felsöprésében, segédkezik a
mindennapi takarítás során;
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ügyel a személyzeti öltőzők tisztaságára, segédkezik az éttermi berendezési tárgyak, polcok és
az ottani könyvek portalanításában;



ahogy a többi munka engedi, segédkezik az ajtók és ablakok megtisztításában, pókhálózáskor,
a szalagfüggönyök portalanításában;



ügyel a munkahelyi előírások és a fegyelem betartására;



ügyel arra, hogy rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket;



továbbá ellátja mindazokat az eseti jellegű egyéb feladatokat, amellyel a közvetlen munkahelyi
vezetője megbízza.

•

Ebédszállító:


utasításnak megfelelően vezeti a Kft. tulajdonában lévő gépjárműveket, óvja a gépkocsik
állapotát, rendszeresen takarítja, karbantartja azokat; műszaki problémák jelentése az
intézményvezető felé;



rakodási és szállítási feladatok ellátása, ételszállítás;



betartja az ebéd, és áruszállításra vonatkozó HACCP előírásokat és betartja a megfelelő
higiénés előírásokat;



ellátja az „Ebédfutár” szolgáltatással összekötött szociális étkeztetést is (házhozszállítással
magánszemélyeknek ételhordókban);



munkanapokon szállítja a Batyu- Téka Étterembe a melegen tartó- badellákban a Kft. szociális
konyháján elkészített 4 féle menüsort;



alkalmanként ellátja az intézmény kézbesítői feladatait, körültekintő biztonsággal kezeli a
rábízott dokumentációt;



naponta ellenőrzi a gépjárművek műszaki állapotát (indulás előtt ellenőrzi a világítást, az
időszakos gumik állapotát, a guminyomást, fékolaj és motorolaj-szintet, ablakmosó folyadék
szintjét), esetleges műszaki meghibásodás esetén azt jelzi a közvetlen felettesének;



a gépjárművek szerviz-könyve alapján figyelemmel kíséri a kötelező aktuális szervízelési
munkálatok időpontját (olajcsere, légszűrő stb.);



a gépjármű és a karbantartáshoz használt eszközök tisztántartása, a gépjármű takarítása;



szervizekről, műszaki vizsgáztatásokról gondoskodás;



anyagigényét előzetesen, időben egyezteti a munkahelyi vezetővel;
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figyelemmel kíséri a gépjárművek hivatalos okmányainak érvényességét (biztosítási díj,
forgalmi engedély);



naprakészen vezeti a Kft. Szolgáltató központjában felvett készpénzből vásárolt üzemanyag
felhasználást, majd az előírt módon (minden hónap végén) elszámol az üzemanyag- számlával;



a mindenkori jogszabály szerint előírt dokumentáció (menetlevél) napi szintű pontos kezelése,
vezetése, a menetlevél hó-végi leadása;



amennyiben a Szorgoskert Nonprofit Kft. alkalmazásában álló másik gépkocsivezető hiányzik,
abban az esetben nevezett munkavállaló veszi át a távol lévő dolgozó feladatait;



közvetlen felettese utasítására kisebb bevásárlásokat illetve ügyeket intéz;



besegít a rendezvényekhez szükséges eszközök, berendezések mozgatásához;



az intézmény tulajdonát képező tárgyat, eszközt az intézményvezető tudta nélkül senkinek nem
adhatja oda;



a felsoroltakon kívül munkaidejében elvégzi, a munkakörébe fel nem sorol eseti jellegű egyéb
feladatokat, melyekkel az intézményvezető megbízza.

Munkavállalókkal szemben támasztott követelmények:
I. Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője:
1.) Képzettségi feltételek: törvényben előírt szakképzettség a vendéglátás területén
elfogadott szakképesítések (melyekkel a dolgozókkal szemben figyelembe veszünk: szakács,
diétás szakács, vendéglős, étkezdés, mixer, cukrász, vendéglátó eladó, gyorséttermi és
ételeladó, kereskedő, élelmiszer és vegyi áru eladó, élelmiszer és vegyi áru kereskedő,
pincér, élelmezésvezető).
2.) Kötelezettségek:
 büntetlen előélet;
 egészségügyi alkalmassági vizsgálat (A munkavállaló csak olyan munkával bízható
meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel
és jártassággal,
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 szakmai követelmények, gyakorlati idő (az adott szakképesítéssel legjellemzőbben
betölthető munkakör, foglalkozás, valamint a további és rokon munkakörök,
foglalkozások megjelölése;
 feladata: feladatkör részletezve a munkaköri leírásban (a munkavégzésből és a
munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétel nem veszélyezteti-e a
munkavállaló egészségét, testi, illetve lelki épségét, nem befolyásolja-e egészségi
állapotát kedvezőtlenül, illetve nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés
fejlődésének károsodását, a dolgozó esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a
munkakör ellátása, illetőleg a szakma elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő
baleseti veszélyt);
 hatásköre, az Étteremben irányítása, koordinálása, dolgozók beosztása, szerződések
ellenőrzése, pénzügyi felügyelet, a gépjárművezetők elszámoltatása.
Munkáltatói jogkör gyakorlója a Szorgoskert Nonprofit KFT ügyvezetője.
Helyettesítés: a Szorgoskert Nonprofit Kft. ügyvezetőjének feladata az Étterem vezető
helyettesítésének megoldása, ez általában megbízással történik.
II. Szociális segítők:
1.) Képzettségi feltételek: törvényben előírt szakképzettség a vendéglátás területén elfogadott
szakképesítések (melyekkel a dolgozókkal szemben figyelembe veszünk: szakács, diétás
szakács, vendéglős, étkezdés, mixer, cukrász, vendéglátó eladó, gyorséttermi és ételeladó,
kereskedő, élelmiszer és vegyi áru eladó, élelmiszer és vegyi áru kereskedő, pincér,
élelmezésvezető).
2.) Kötelezettségek:
 büntetlen előélet,
 egészségügyi alkalmassági vizsgálat (A munkavállaló csak olyan munkával bízható
meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel
és jártassággal,
 szakmai követelmények, gyakorlati idő (az adott szakképesítéssel legjellemzőbben
betölthető munkakör, foglalkozás, valamint a további és rokon munkakörök,
foglalkozások megjelölése,
-

feladata feladatkör részletezve a munkaköri leírásban (a munkavégzésből és a
munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétel nem veszélyezteti-e a
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munkavállaló egészségét, testi, illetve lelki épségét, nem befolyásolja-e egészségi
állapotát kedvezőtlenül, illetve nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés
fejlődésének károsodását, a dolgozó esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a
munkakör ellátása, illetőleg a szakma elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő
baleseti veszélyt),
 hatásköre a szociális étkeztetésben résztvevő ellátottakra, valamint az étterem
épületének, környezetének felügyeletére terjed ki,
 felelőssége: munkáját az Etikai Kódexben foglaltak szerint végezze; a jogszabályok,
előírások,

a

munkahelyi

munkaeszközök,

speciális

fegyelem

megtartása;

segédeszközök

a

rendelkezésre

rendeltetésszerű

bocsátott

használata

és

használtatása; titoktartási szabály betartása és betartatása.
Munkájukat az Étterem vezető határozza meg, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Szorgoskert
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
III. Éttermi Kisegítők:
1.) Képzettségi feltételek: törvényben előírt szakképzettség a vendéglátás területén elfogadott
szakképesítések (melyekkel a dolgozókkal szemben figyelembe veszünk: szakács, diétás
szakács, vendéglős, étkezdés, mixer, cukrász, vendéglátó eladó, gyorséttermi és ételeladó,
kereskedő, élelmiszer és vegyi áru eladó, élelmiszer és vegyi áru kereskedő, pincér,
élelmezésvezető).
2.) Kötelezettségek:
 büntetlen előélet;
 egészségügyi alkalmassági vizsgálat (A munkavállaló csak olyan munkával bízható
meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel
és jártassággal;
 szakmai követelmények, gyakorlati idő (az adott szakképesítéssel legjellemzőbben
betölthető munkakör, foglalkozás, valamint a további és rokon munkakörök,
foglalkozások megjelölése;
 feladata feladatkör részletezve a munkaköri leírásban (a munkavégzésből és a
munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétel nem veszélyezteti-e a
munkavállaló egészségét, testi, illetve lelki épségét, nem befolyásolja-e egészségi
állapotát kedvezőtlenül, illetve nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés
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fejlődésének károsodását, a dolgozó esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a
munkakör ellátása, illetőleg a szakma elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő
baleseti veszélyt);
 hatásköre az Étterem épületének, környezetének felügyeletére terjed ki;
 felelőssége: munkáját az Etikai Kódexben foglaltak szerint végezze, ügyelni a
jogszabályok, előírások, a munkahelyi fegyelem megtartására.
Munkájukat az Étterem vezető határozza meg, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Szorgoskert
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
IV. Ebédszállítók:
1.) Képzettségi elvárások: gépjármű vezetői képesítés
2.) Kötelezettségek:
 erkölcsi bizonyítvány
 munka alkalmassági vizsgálat
 feladata a gépjármű használata, üzemeltetése, úti okmányok és nyilvántartások
vezetése, illetve a munkaköri leírásban és a gépjárműszabályzatban leírtak.
 felelőssége a jogszabályok, szociális és egészségügyi előírások, a munkahelyi
fegyelem megtartása; a rendelkezésre bocsátott gépjárművek, munkaeszközök
rendeltetésszerű használata és használtatása; felelős a tűz-, munkavédelmi,
környezetvédelmi és biztonsági előírások betartásáért; odafigyelni a rendre,
tisztaságra, állandósságra, kiszámíthatóságra; az előforduló hiba megszüntetéséről
hatáskörében intézkedni; vészhelyzet esetén a gépjármű működését leállítani; szükség
esetén felettesét értesíteni.
Munkájukat az Étterem vezető határozza meg, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Szorgoskert
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Helyettesítés: az Étterem vezetőjének feladata a helyettesítések megoldása, a helyettesítés általában
megbízási szerződés alapján, megbízási díjjal történik.
Az étterem semmilyen körülmények között nem maradhat intézkedésre jogosult felelős vezető nélkül.
Ezért az étterem vezetője köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása
esetén a vezetői, helyettesi feladatokat ellássák. Az étteremvezető akadályoztatása esetén
helyettesítését az étteremvezető helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az
ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe
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tartoznak. Az étteremvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó
másképp intézkedik. Tartós távollétnek a két hét, illetve az ennél hosszabb idő minősül. Az
étteremvezető és a helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az étterem tulajdonosa által
kijelölt személy feladata. Ha egyik vezető sem tartózkodik az étteremben, akkor a helyettesítés az
étteremvezető által kiadott megbízás alapján történik. Ilyen megbízás hiányában a vezetők
helyettesítése a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott kiszolgáló
személy feladata. A reggel 8,00 órától délután 16,00 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének
ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző éttermi kisegítő személyzet.
Az étteremvezető közvetlen felettese az éttermet üzemeltető cég, társaság ügyvezető igazgatója, aki a
munkáltató részéről a munkáltatói jogkör gyakorlója és kötelezettségeket teljesítő személy.
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10. Vendéglátó ipari tevékenységet folytató egység által vezetett
nyilvántartások, dokumentumok
Kötelezően vezetendő dokumentáció:
-

Takarítási naplók (szociális helyiségek és vendégtér tekintetében)

-

Hűtő hőmérsékletet ellenőrző naplók (2 db)

-

Készletnyilvántartás – havi leltár elkészítése

-

Ételminták tárolása, ezek vezetése.

A fent leírt dokumentumokat a kiszolgáló személyzet vezeti.
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10. Akkreditált Foglalkoztatás
Akkreditált foglalkoztatás célja:
A Szorgoskert Nonprofit Kft. arra törekszik, hogy a lehető legmegfelelőbb munkakörülményeket
alakítsa ki, ill. hogy rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezzen. Arra ösztönözzük a
munkavállalóinkat, hogy készségeiket fejlesszék, képességeiket pedig a leghatékonyabb módon
használják. Az "emberi tőkébe" való beruházás egyaránt növeli az egyén és a szervezet
versenyképességét,

valamint

az

össztársadalmi jólétet.

Célunk

továbbá

a

megváltozott

munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerő- piaci tapasztalatszerzésének,
egyéni fejlődésének támogatása.

Akkreditált foglalkoztatás feladata:
 Fő feladatunk a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatása, képzettségüknek és egészségügyi állapotuknak megfelelő munkavégzés
feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok
kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint tranzit foglalkoztatás révén a nyílt
munkaerő-piaci kivezetés elősegítése.
 Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű
munkavállalók érdekeit és önértelmezését összhangba hozzuk az általános társadalmi
igényekkel.
 A motivált, elkötelezett és hatékony munkaerő a versenyképesség növelésének egyik fontos
eleme. Fontosnak tartunk minden érintettet aktívan bevonni az ötletek begyűjtésétől a
megvalósításig tartó teljes időszakba.
.A rehabilitációs foglalkoztatás formája:
Megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő munkavállalóink számára a törvényben
meghatározott tartós vagy tranzit foglalkoztatási formát tudjuk biztosítani.
Tartós

foglalkoztatás

keretében,

a

megváltozott

munkaképességű

munkavállaló

munkakészségének, egészségi állapotának, illetve testi- és szellemi képességeinek fejlesztését
szolgáltató tevékenység biztosítása mellet, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő
foglalkoztatás.
Tranzit foglalkoztatás esetén, a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között,
munkatevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő
foglalkoztatására. Jelen foglalkoztatási forma hatékony működtetésének érdekében együttműködési
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megállapodást kötöttünk a Szimbiózis Alapítvány Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatásával. Speciális
munkaerő- piaci szolgáltatásuk, a fogyatékossággal élő ügyfél és az őt fogadó munkáltató részére teljes
körű segítséget nyújt a sikeres és hosszantartó foglalkoztatás érdekében. Ezen szolgáltatás olyan
elemeket tartalmaz, amely a kapcsolatfelvételtől kezdődően a felkészülésen keresztül egészen a
munkafolyamat elsajátításáig, útvonal betanításáig, teljes körű segítséget nyújt az ügyfél részére.
Munkapróbát biztosító munkahelyek segítségével munkavállalóink kipróbálhatják magukat a nyílt
munka- erőpiacon, különböző típusú munkakörökben.
A tranzitálási folyamat fontos eleme, hogy a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónapig,
folyamatos munkaviszonyban kell állnia munkavállalónknak, hogy a folyamat sikeres legyen. Ezt segíti
a Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás utókövetési szolgáltatása, ahol a sikeres elhelyezkedést
követően fél évig rendszeresen kapcsolatot tartanak a munkavállalóval és az őt foglalkoztató
munkáltatóval is, az esetleges problémák elkerülése érdekében. A jövőben ezt a szolgáltatási elemet a
Szorgoskert Nonprofit Kft. rehabilitációs mentora szoros együttműködésben végzi a Szimbiózis
Alapítvány Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás Program munkatársaival.

A rehabilitációs foglalkoztatás szakmai tartalma:
A Szorgoskert Nonprofit Kft. szakmai koncepciója, hogy a foglalkoztatás során korra, nemre,
nemzetiségre, családi vagy egészségi állapotra való tekintettel semmilyen diszkrimináció ne érje
munkavállalóit.

A rehabilitációs foglalkoztatás főbb szakaszai, konkrét tevékenységei:
 Fontos számunkra a marketing, PR tevékenység, amely által a Szorgoskert Nonprofit Kft.
szolgáltatásai, foglalkoztatásának lehetőségei ismertté válnak.

Megvalósulás módjai:
- hirdetés újságban, honlapon cégünk szolgáltatásait ismertetjük
- speciális szakiskolákban szülői értekezleten tájékoztatás nyújtása
- pályaválasztási kiállításokon, állásbörzéken veszünk részt
- szórólap kihelyezése munkaügyi központ kirendeltségein, érdekvédelmi szervezeteknél, speciális
szakiskolákban, önkormányzatoknál, stb.
- kérdőív kiküldése a Kft-hez jelentkezőnek és családjának
 Első információnyújtás, tájékoztatás: Az első találkozás az érdeklődőkkel, a Szimbiózis
Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás alapján biztosított, Szociális Szolgáltató
Központban kialakított ügyfélfogadó helyiségben történik.
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 Ha a jelentkező személyesen érkezik az általános tájékoztatást követően felmérjük az
ügyfelek igényeit és elképzeléseit. (információ gyűjtés, az egészségi állapotról, adatlapok
kitöltése, hivatalos iratok fénymásolása)
 Ahhoz, hogy a Kft-hez jelentkezőket képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő
munkakörben tudjuk alkalmazni, fel kell mérnünk a munkavállaláshoz szükséges
képességeiket és készségeiket. Ebben az elemben szintén a Szimbiózis Alapítvány
munkatársai vannak segítségünkre, hiszen Ők elkészítik a Lantegi Batuak munkaképesség
felmérést, illetve esetenként gyógypedagógiai és pszichológiai teszteket is használnak. Pl.:
RAWEN, MAWI.
Rehabilitációs tanácsadónk/mentorunk pedig elkészíti a szociális helyzetfelmérést, illetve
összesítést készít a beszélgetés tartalmáról és megfigyeléseiről.
A

munkaszerződés megkötéséhez elengedhetetlen

a

foglalkozás

egészségügyi

szakvélemény átvizsgálása, hogy a munkavállaló egészségi állapotának megfelelő
munkakörbe kerülhessen. Az információkat a rehabilitációs mentor összesíti.
 Minden leendő munkavállaló esetében történik szakértői egyeztetés a felmérések
eredményeiről, illetve az orvosi szakvéleményekről. (rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs
mentor, TF szolgáltatás szakembere)
 Minden új munkavállaló esetében alkalmazunk munkapróbát, amikor személyi segítő
jelenlétével a munkavállaló kipróbálhat különböző munkaköröket, hogy megtudja melyik a
legmegfelelőbb a számára. Itt általában kiderül, hogy vannak-e társadalmi hátrányokból adódó
problémái és az is, hogy a munkára kész állapot eléréséhez szüksége van-e további
fejlesztésre. A munkapróbás munkakör kiválasztásánál figyelembe vesszük a Lantegi illesztés
vizsgálat eredményeit. Személyi segítő és a rehabilitációs mentor biztosítja a feladatok
elsajátítását, segíti a munkatapasztalat szerzést, a kommunikációs készségek fejlesztését és
az esetleges konfliktusok kezelését.
 A komplex felmérést követően személyes rehabilitációs tervet készítünk, mely tartalmazza:
- Az ügyfél által betölthető munkaköröket
- A képzettség és szakmai tapasztalat megismeréséhez szükséges adatokat
- Fejlesztendő területek meghatározását
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- Közösen meghatározott célok, feladatok rögzítését
- Segítő szolgáltatások meghatározását
- A munkavállaló együttműködésének formái stb.
 Amikor rendelkezünk az ügyfél munkavállalásához szükséges adatokkal, akkor megkötjük a
munkaszerződést. Szükség esetén könnyen érthető vagy nagyobb betűméretben nyomtatott
formában is elkészítjük, ezzel is segítve a fogyatékossággal élőket a munkaszerződés tartalmi
elemeinek megértésében.

 Ahhoz, hogy a munkavállaló a munkaköréhez tartozó feladatokat a kívánt minőségben és
tempóban tudja elsajátítani, és megfelelően be tudjon, illeszkedni, a munkatársi közösségbe,
az első napokban a rehabilitációs mentor munkahelyi betanítást végez. Segíti a
munkavállalót a munkavégzés szabályainak elsajátításában, a munkahelyi elvárásoknak való
megfelelésben, szükség esetén útvonal betanítást is biztosít.
 A munkavégzés hosszú távú eredményességének érdekében a munkavállalók részére
nyújtunk olyan egyéb szolgáltatásokat is, amelyek segítik a munkahelyi beilleszkedést.
- Speciális szállítás biztosítása munkahely és a munkavállaló lakása között (Támogató Szolgálat
igénybevételével)
- Csoportos foglalkozások a felmerülő nehézségek megbeszélésére (Rehabilitációs mentor
vezetésével)
- Munkavállalói készségek fejlesztése tréning formájában (Szimbiózis Alapítvány
szakembereinek irányításával, Jobwarsd módszerek alkalmazásával)
- A nyílt munkaerő-piacon való könnyebb elhelyezkedés érdekében piacképes szakmai képzések
(Képző Intézményekkel, együttműködés formájában, rehabilitációs mentor részvételével)
- Évi egy alkalommal az elégedettség mérése és a rehabilitációs terv felülvizsgálata. (Lantegi
kontrollmérés, team megbeszélések a munkavállalók bevonásával)
A Szorgoskert Nonprofit Kft., az akkreditált foglalkoztatás keretein belül a következő alapszükségleteket
elégíti ki:
·

Anyagi biztonságot teremt

·

Erősíti a szociális egzisztenciát (kielégíti a kommunikációra, az elismerésre és a társadalom
életében való részvéte vonatkozó szociális szükségleteket, melyek alapján az ember
szükségesnek és hasznosnak érzi magát);
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·

Elősegíti az önmegvalósítást.

Munkavállalóvá válást támogató szolgáltatások:
-

Egyéni

képességfelmérések:

Lantegi

Batuak

munkaképesség

felmérést,

illetve

gyógypedagógiai és pszichológiai teszteket is használnak. Pl.: MAWI, RAWEN, Rehabilitációs
tanácsadónk elkészíti a szociális helyzetfelmérést, és összesítést készít a beszélgetés
tartalmáról és megfigyeléseiről. A folyamatok koordinálását a rehabilitációs mentor végzi.

-

Munkapróba: Tranzit munkavállalóink esetében a Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatással
kapcsolatban álló nyílt munkaerő- piaci munkáltatóknál, előzetesen egyeztetett időpontban,
legalább két munkakör kipróbálása. A folyamatot, a rehabilitációs mentor közreműködésével
valósítjuk meg.

-

Egyéni rehabilitációs terv: A felmérések eredményei alapján előzetesen egyeztetett
időpontban. A terv tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállalóra és a
munkakörére vonatkozó adatokat. A megírásában részt vesznek a felmérést végző
szakemberek, a rehabilitációs tanácsadó a rehabilitációs mentor és a kliens.

-

Munkaszerződés megkötése, munkahelyen történő betanítás, baleset-, és munkavédelmi
oktatás: A Szorgoskert Nonprofit Kft. a saját munkahelyein is biztosítja ezeket a
szolgáltatásokat, de a tranzit foglalkoztatásban dolgozók esetében a nyílt munkaerő-piaci
fogadó munkahelyek esetében is. A koordinálásban részt vesz a személyi segítő és a
rehabilitációs mentor.

Munkavégzés során biztosított segítő szolgáltatások
-

Speciális szállítás biztosítása (igény szerint): A munkavállaló lakóhelye és munkahelye
közötti személyszállítás és segítés előzetes időpont egyeztetés alapján. A szolgáltatás
igénylésében részt vesz a támogató szolgálat vezetője és a rehabilitációs tanácsadó.

-

Fogadó óra (havi egy alkalommal): A rehabilitáció tanácsadó szerdai napokon 14:00-16:20-ig
fogadó órát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére, 327/ 2012 (XI.16.)
Kormányrendelet alapján változó telephelyen. A fogadó napon a tanácsadó segíti a felmerülő
nehézségek megoldását, és a segítő szolgáltatások igénybevételét.

-

Rehabilitációs mentor konzultációs napja:
Minden hónap első szerdáján a rehabilitációs mentor konzultációs napot biztosít (a Szimbiózis
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Alapítvány Szociális Szolgáltató Központjában 3527 Miskolc, Augusztus 20. út 12.), amelyen a
munkavállalók problémáikkal, észrevételeikkel és kérdéseikkel fordulhatnak hozzá.
-

Csoportos foglalkozások a felmerülő nehézségek megbeszélésére:

Havi egy alkalommal a rehabilitációs tanácsadó a TF szakemberével együttműködve dolgozói
megbeszélést tart. A megbeszélésen minden megváltozott munkaképességű munkavállaló részt
vesz.
-

Munkavállalói készségek fejlesztése tréning formájában:

Negyedévente egy alkalommal két csoportban a rehabilitációs mentor és a Szimbiózis Alapítvány
Jobwarsd trénere tartja a felkészítő tréninget.
-

Szakmai képzések:

A rehabilitációs tanácsadó együttműködve a képzési intézményekkel szükség szerint megszervezi,
hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók piacképes szakmához juthassanak.
-

Utókövetés:

A tranzit munkavállalókat fogadó munkahelyekkel, a rehabilitációs mentor havi rendszerességgel
kapcsolatot tart telefonon, vagy személyesen a munkavállaló hosszú távú munkavégzése
érdekében.
-

Egyéb, a munkavégzés mellett igénybe vehető a rehabilitációs mentor által nyújtott
segítő szolgáltatások:

o Életvezetési tanácsadás - igény szerint
o Családgondozás - igény szerint
o Szociális és egyéb ügyintézés - igény szerint

Munkaerő-piaci szolgáltatások a nyílt munkaerő-piaci kivezetés elősegítése
érdekében:
-

Munkaerő-piaci információk nyújtása, önéletrajz aktualizálása: a rehabilitációs mentor
biztosítja.

-

Munkatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás: Igény szerint
előzetesen egyeztetett időpontokban a rehabilitációs mentor és a TF szakemberei által.

-

Csoportos foglalkozás a felmerülő problémák megbeszélése érdekében: havi egy
alkalommal a tranzit foglalkoztatási formában dolgozó és az egyéb álláskereső megváltozott
munkaképességű személyek részére.

-

Munkapróbák biztosítása: TF szakemberekkel együttműködésben különböző
munkafolyamatok kipróbálásának lehetősége a nyílt munkaerő-piacon.
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-

Közvetítés, munkaszerződés megkötése TF szakembereivel együttműködve a nyílt
munkaerő-piaci elhelyezkedést követően igény szerint segíti a folyamatot a rehabilitációs
mentor és a személyi segítő.

-

Utókövetés: A nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést követően hat hónapig személyesen vagy
telefonon a rehabilitációs mentor/tanácsadó által.

A rehabilitációs tanácsadó/ mentor a Szorgoskert Nonprofit Kft.- nél a rehabilitációs foglalkoztatási
feladatok szervezését, összehangolását végzi.

Rehabilitációs tanácsadó/ mentor feladatai:
 Elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel,
továbbá felel az abban foglaltak minőségéért és megvalósításáért
 Gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékeléséről
 Gondoskodik a segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való
kapcsolattartásról, az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítéséről a
személyes rehabilitációs tervbe, továbbá a szakmai programba
 Rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére, a
munkavégzés helye szerinti telephelyeken
 Gondoskodik az adatszolgáltatásról a finanszírozó felé.
 Kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervévvel.
A rehabilitációs mentor/ tanácsadó a megváltozott munkaképességű munkavállalóval fennálló közvetlen
kapcsolat révén, a munkavállaló értékeinek és szükségleteinek figyelembe vételével elősegíti a
foglalkozási rehabilitáció hatékony megvalósulását.
 Kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak
családjával.
 Felméri, valamint elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek
fejlesztését.
 Tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi,
egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban.
 Munkavállaló egészségi állapota és képességei alapján megválasztja az egyéni vagy csoportos
terápiát, részt vesz a végrehajtásában.
 Megválasztja a megfelelő oktatási módszereket.
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 Részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében.
 Figyelemmel kíséri a munkapróbát.
 Közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szakigazgatási szerv között a
megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja
érdekében.
 Tranzit foglalkoztatást követően a TF szakemberrel közösen 6 hónapig utókövetést végez.
 Életvezetési tanácsadás.
 Jogsegélyszolgálat.
 Családgondozás és Szociális ügyintézés.
A rehabilitációs mentor/ tanácsadó :
1) Képzettségi feltételek: törvényben előírt humán felsőfokú szakképzettség
2) Kötelezettségek:
 munka alkalmassági vizsgálat
 feladata a 327/2012 Kormány rendelet alapján előírt feladatok ellátása
feladatkör részletezve a munkaköri leírásban.
Munkáltatói jogkör gyakorlója a Szorgoskert Nonprofit KFT ügyvezetője.
Helyettesítés: a Szorgoskert Nonprofit Kft. ügyvezetőjének feladata a Rehabilitációs mentor/tanácsadó
helyettesítésének megoldása, mely történhet megbízással.
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11. Szorgoskert Konyha célja feladata
A Szorgoskert Konyha Diósgyőr legszebb részén, a Kisszilvás völgyi Szimbiózis Rehabilitációs
Majorság területén található. A nyersanyagok egy részét (zöldség, gyümölcs) a majorságban
termesztik, illetve állítják elő. Fűtött fóliasátornak köszönhetően a friss zöldség minden idényben
biztosítva van. A majorság főként távolsága, elhelyezkedése miatt elszigetelt a belváros szennyező
levegőjétől, nyüzsgő zajától. A Majorság területén fogyatékossággal élő és megváltozott
munkaképességű személyek dolgoznak, végzik a termelő tevékenységet.
A Konyhán elsősorban szociális intézmények igényeit elégítjük ki, de Miskolc város lakosságának is
hordjuk ételeinket. Ebéd menüsorunk folyamatosan bővül és a speciális igények kielégítésére is
törekszünk dietetikus bevonásával.
Konyha egységünk kialakításával megváltozott munkaképességű munkavállalóink számára
megélhetést, munkahelyet biztosítunk, és a megtermelt nyereséget visszaforgatva lehetőségünk adódik
a folyamatos fejlődésre, eszközbeszerzésre, munkahelyteremtésre.

Konyha szervezeti felépítése/ személyi feltételek
A Szorgoskert Konyha a Szorgoskert Nonprofit Kft. fenntartásában működik, ezért a Kft- t fenntartói
jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.
A Szorgoskert Konyha Működési engedélyét a konyha irodai részén, jól látható helyen ki kell
függeszteni, azt eltávolítani csak szakhatósági ellenőrzések alkalmával lehetséges az ügyvezető
egyidejű tájékoztatása mellett.
A Szorgoskert Konyha a Szorgoskert Nonprofit Kft. részben önálló szervezeti egysége, külön jogi
személyiséggel nem rendelkezik. A konyha vezetője és munkatársai a Nonprofit Kft- vel állnak
munkaviszonyban. A munkáltatói jogkört a Kft. ügyvezetője gyakorolja.
A Szorgoskert Konyha működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a fenntartó költségvetése
illetve számviteli nyilvántartása elkülönítetten tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat, valamint a Szorgoskert Konyha egyéb belső szabályzatai a
fenntartó jóváhagyásával lépnek hatályba.
A Szorgoskert Konyha irányítója, felelős vezetője az "élelmezési vezető".

•
a)

Az Élelmezési vezető alapvető feladatai:
A Szorgoskert Konyha szervezési, gazdálkodási és ellenőrzési feladatainak ellátása és az ehhez
szükséges megfelelő külső és belső kapcsolatok kialakítása, fenntartása. A konyha
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üzemeltetésére, folyamatok módosítására irányuló javaslatok kidolgozása jogszabályváltozás
esetén, valamint az új szükségletek és igények szerint;
b)

A Szorgoskert Konyha éves munkatervének és költségvetésének valamint képzési tervének az
elkészítése és jóváhagyás végett az ügyvezető elé terjesztése;

c)

Hat heti ételforgóban – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tápérték- és változatossági mutató
betartása mellett, – a Szorgoskert konyha étlapjának összeállítása, különös tekintettel a speciális
étrendekre. A speciális (diétás) étrend kialakításánál, figyelembe veszi a konyhával együttműködő
dietetikus ajánlásait;

d)

A kialakított étrendnek megfelelően irányítja a konyha működéséhez szükséges alapanyagok
beszerzését, készletezését, nyilvántartását. Felügyeli a raktári készlet felhasználását,
felhasználásának, selejtezésének dokumentálását. Nagy értékű beszerzések esetén (200.000 Ft
feletti egyidejű beszerzés) a Kft. ügyvezetőjével előzetesen egyeztet;

e)

Folyamatosan ellenőrzi a HACCP szaktanácsadó által kialakított folyamatok betartását és vezeti a
hozzá kapcsolódó dokumentációt. Az elvárható legnagyobb gondossággal biztosítja az
élelmiszerbiztonsági szabályok betartását;

f)

Szükséghez képest, de legalább havonta egy alkalommal munkaértekezlet tart;

g)

Munkatársak szakmai segítése, továbbképzésük szervezése;

h) A Szorgoskert Konyhával kapcsolatos nyilvántartások és statisztikai összesítések rendszeres
ellenőrzése, a szolgáltatások számítógépes nyilvántartása alapján a teljesítmények összesítése és
értékelése;
i)

. Munkaerővel kapcsolatos ellenőrzések, úgymint a szakmai feladatok ellátása, a munkafegyelem,
az általános és személyi higiéné, valamint a munkavédelem betartása;

j)

Közvetlen szakmai irányítása alatt dolgozik a konyha szakácsa, a konyhai kisegítők, és a konyha
gépkocsi vezetője;

k)

•
a)

Munkáját az ügyvezető közvetlen irányítása mellett önállóan végzi.
A szakács alapvető feladatai:
A napi ételféleségek mennyiségi és minőségi előállítása, tálalása, a megrendeléseknek megfelelő
ételek üzemi és egyéni szortírozása, csomagolása;

b)

Irányítja a beosztott konyhai kisegítők munkáját;

c)

Gondoskodik a megfelelő higiéniáról, az élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról;

d)

Átveszi a napi nyersanyagot, kezeli a kézi raktárt;

e)

Folyamatosan és napra készen vezeti a HACCP dokumentáció vonatkozó dokumentumait.
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•

A konyhai kisegítők alapvető feladatai:

a)

Szakács irányításával kisegítő feladatok ellátása;

b)

Higiénia előírások betartása, az adott munkaterületen a vonatkozó élelmiszerbiztonsági
előírásának betartása;

c)

Nyersanyag-előkészítés;

d)

Mosogatás.

•
a)

A gépkocsivezető alapvető feladatai:
A vonatkozó kísérőokmányok alapján átveszi a napi kiszállítandó ételmennyiséget, elvégzi az
átvételkor kötelezően elvégzendő feladatokat, különös tekintettel az átvett étel hőfokának
(maghőmérővel történő) megállapítását;

b)

Az Élelmezésvezető által elkészített napi túraterv alapján elvégzi az ételszállítási feladatokat;

c) Felügyeli a szállítás során a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírások betartását;
d) Napra készen vezeti a szállítási és vonatkozó HACCP dokumentációt;
e) Szükség esetén részt vesz az árubeszerzési folyamatokban és a kiszállított ételek ellenértékének
beszedését;
f) A beszedett készpénzzel közvetlenül napi szinten az Élelmezés vezetőnek számol el.
Folyamatosan gondoskodik az általa vezetett gépjármű megfelelő műszaki állapotáról, a vonatkozó
HACCP utasítások gépkocsira vonatkozó betartásáról, a gépkocsi megfelelő higiéniai állapotának
biztosításáról.
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A Szorgoskert Konyhára vonatkozó előírások
A Szorgoskert Konyha alapvető feladata: A Szorgoskert Nonprofit Kft-n belül a konyha alapvető
feladata, hogy a mindenkori vevői igényeknek megfelelő mennyiségű és minőségű étel előállítása
főzőkonyhai technológia betartásával.
A konyha működésére vonatkozó elsődleges utasítás:
a) 62/2011 (VI.30) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről;
b) 37/2014 (IV.30) EMMI rendelet, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról
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12. Manufaktúra (Asztalos műhely)
A manufaktúra alapvető feladatai:
a) A Szimbiózis Alapítvány egyéb műhelyeinek munkájához szükséges méretre szabott fa
alapanyagok biztosítása;
b) Az alapítvány fűtéséhez szükséget pellet, brikett gyártása, csomagolása;
c) Az alapítvány karbantartási munkáinak ellátása.

Asztalosműhely szervezeti felépítése/ személyi feltételei
•

Műhelyvezető alapvető feladatai:

a) A Manufaktúra szervezési, gazdálkodási és ellenőrzési feladatainak ellátása és az ehhez
szükséges megfelelő külső és belső kapcsolatok kialakítása, fenntartása. A manufaktúra a
üzemeltetésére, folyamatok módosítására irányuló javaslatok kidolgozása jogszabályváltozás
esetén, valamint az új szükségletek és igények szerint;
b) Tűz- és baleset megelőzési feladatok biztosítása;
c) Munkavédelmi előírások betartatása, különös tekintettel a munkavédelmi eszköz használatára;
d) A Manufaktúra éves munkatervének és költségvetésének valamint képzési tervének az elkészítése
és jóváhagyás végett az ügyvezető elé terjesztése;
e) A Manufaktúrával kapcsolatos nyilvántartások és statisztikai összesítések rendszeres ellenőrzése,
a szolgáltatások számítógépes nyilvántartása alapján a teljesítmények összesítése és értékelése;
f) Az előállított termékekről és szolgáltatásokról munkalap kiállítása, és továbbítása számlázásra;
g) . Munkaerővel kapcsolatos ellenőrzések, úgymint a szakmai feladatok ellátása, a munkafegyelem,
az általános és személyi higiéné betartása;
h) Közvetlen szakmai irányítása alatt dolgozik az asztalos;
i)

•

Munkáját az ügyvezető közvetlen irányítása mellett önállóan végzi.
Az asztalos alapvető feladatai:

a) A műhelyvezető közvetlen irányítása mellett az alapítvány által megrendelt termékek,
szolgáltatások megfelelő mennyiségű és minőségű előállítása,
b) A napi kvótának megfelelő tüzelőanyag előállítása;
c)

Munkabiztonsági intézkedések betartása.
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i

SZTV. 57. § (1) Szociális alapszolgáltatások

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
b)379
c) az étkeztetés,
d) a házi segítségnyújtás,
e) a családsegítés,
f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
g) a közösségi ellátások,
h) a támogató szolgáltatás,
i) az utcai szociális munka,
j) a nappali ellátás.
_________________________________________________________________________________________
ii
Étkeztetés
SZTV. 62. §430 (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen
a) koruk,

b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben
határozza meg.
__________________________________________________________________________________________

