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Az Időskorúak Átmeneti Gondozóháza a Makó Város Önkormányzata által fenntartott Makói 

Egyesített Népjóléti Intézmény keretein belül működik. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I.7.)  

SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló szabályzók alapján az alábbi feladatokat látja el:  

 

Szociális alapszolgáltatások 

 a tanyagondnoki szolgáltatás, 

 az étkeztetés, 

 a házi segítségnyújtás, 

 a családsegítés, 

 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

 a nappali ellátás 

o idősek klubja 

o nappali melegedő  

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 

 az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény  

o időskorúak átmeneti gondozóháza 

o hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a 

15/1998. NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

szabályzók alapján két szakfeladatot lát el. Ezek a szakfeladatok a következőek:  

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

 a gyermekjóléti szolgáltatás, 

 a gyermekek napközbeni ellátása, 

o bölcsőde/ időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a területi védőnői szolgálatról szóló 5/1995. 

(II.8.) Nm rendelet, valamint az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3) NM 

rendelet alapján két szakfeladatot lát el. Ezek a szakfeladatok a következőek:  

Az egészségügyi alapellátás körében: 

 védőnői ellátás  

 iskola-egészségügyi ellátás  

  

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló szabályzók alapján egy szakfeladatot lát el. 

Ez a szakfeladat a következő:  

- Gazdasági ellátó szolgálat 

 

A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről és a 62/2011. (VI.30.) 

VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló szabályzó alapján a következő feladatot látja el:  

- Intézményi étkeztetési szolgálat 
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A szakfeladatok egységekbe osztva képezik az intézmény szervezeti struktúráját. (1. számú ábra) 

Az egyes szakmai egységek az egységen belül és az egységek közötti szoros együttműködésben 

végzik szakmai tevékenységüket, mindenkor a kompetenciahatárokat betartva. A szakmai 

egységek élén szakmai vezetők állnak, akik az intézmény gyermekvédelmi és szociális igazgatási 

törvény alá tartozó szakfeladatokkal összefüggésben szervezik, irányítják és ellenőrzik a szakmai 

munkát. Az intézményen belüli kommunikációról a Kommunikációs útvonalterv szabályzat 

rendelkezik.  

 

 

 

 

1. számú ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A szolgáltatás célja 
 

A szolgáltatás célja, hogy az intézmény a Szociális törvény alapján teljes körű ellátást biztosítson 

az Időskorúak Gondozóházára jogosult személyek részére, átmeneti jelleggel.  

Az Időskorúak Gondozóháza azt a lakossági igényt kívánja kielégíteni, amely az átmeneti 

elhelyezés iránt felmerül azon idős emberek részéről, akik számára életkoruk, egészségi 

állapotuk, szociális helyzetük miatt már nem elegendőek az alapszolgáltatás keretében biztosított 

ellátások.  

Az Időskorúak Gondozóháza átmenetet képez a saját otthonban történő gondozás és a tartós 

bentlakásos intézmény között.  

A gondozás célja a bentlakók életkörülményeinek javítása, egészségi állapotuk folyamatos 

karbantartása, lehetőségekhez mérten javítása, a tétlenség és a magány okozta izoláció 

csökkentése.  

INTÉZMÉNYVEZETŐ 

 

 

 

 Nappali Gondozási Szolgálat 

 Szociális étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

 I.- II. Idősek Klubja 

 Tanyagondnok 

 

Időskorúak Átmeneti 

Gondozóháza 

 

Éjjeli Menedékhely és 

Nappali Melegedő 

 

Intézményvezető 

helyettes 

 

Család- és Gyermekjóléti 

Központ 

Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Gazdasági Ellátó 

Szolgálat 

 

Intézményi 

Étkeztetési Szolgálat 

 

Iskola- egészségügyi 

Szolgálat 

Védőnői Szolgálat 

 

Bölcsőde 
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A Gondozóház állandó makói lakóhellyel rendelkező személyek részére biztosít ellátást, melynek 

időtartama egy év. 

Ha egy év elteltével, a gondozott családi környezetbe nem helyezhető vissza, vagy az alapellátás 

keretein belül az ellátása nem biztosítható, úgy az intézmény orvosa szakvéleményének 

figyelembevételével, egy alkalommal az ellátás, egy évvel meghosszabbítható. 

 

II. A megvalósítandó konkrét program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatások, tevékenységek 

 

Az idősek gondozása összetett tevékenység, amelyet az 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet alapján a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletbe bekerült szolgáltatási elemeinek együttes 

alkalmazásával, a gondozottak egyéni szükségleteinek figyelembevételével valósítunk meg. Az 

Időskorúak Gondozóházában teljes körű ellátást biztosítunk a gondozottak részére, amelyek: 

 

Fizikai ellátás: 

- gondozás, 

- felügyelet, 

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 

Egészségügyi ellátás, 

Mentálhigiénés gondozás, 

Foglalkoztatás: 

- közösségfejlesztés, 

- tanácsadás, 

- esetkezelés. 

 

Fizikai ellátás:  

- Az idős emberek teljes körű fizikai szükségleteinek kielégítése.  

- Otthonos és biztonságos környezet, állandó felügyelet megteremtése. 

- Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás biztosítása. 

- Az idős kornak megfelelő étkezés, szükség esetén diétás étkezés biztosítása. 

- Gondozás és egyéb alapfokú szükségletek kielégítése (személyi higiénia megteremtése). 

 

Egészségügyi ellátás: 

- Rendszeres orvosi felügyelet. Hetente kétszer belgyógyász szakorvos vizitel. Bármilyen 

akut probléma esetén szakorvoshoz juttatjuk az idős beteget. 

- Gyógyszer ellátás. A felírt gyógyszereket az orvos utasításának megfelelően a gondozónő 

osztja, szükség szerint a gyógyszer bevételét is figyelemmel kíséri. 

- Az intézmény a gondozottak számára az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján az 

alaplistában szereplő gyógyszereket térítésmentesen biztosítja. Az ettől eltérő 

gyógyszerek térítési díja a lakót terhelik. 

- Szükség szerint gondoskodunk a betegek ápolásáról. 

- Biztosítjuk a megfelelő szakorvosi ellátást, kórházi kezelést. 

- A szűrővizsgálatokkal igyekszünk felmérni a problémákat (ortopédiai, látás-hallás, 

vércukorszint, tüdőgondozás, csontsűrűség vizsgálat), testsúly ellenőrzés havonta, 

vérnyomás ellenőrzés hetente, illetve orvosi utasításra naponta többször. 
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Mentálhigiénés gondozás: 

- A közösségi életre való berendezkedés és a szociális beilleszkedés elősegítése, 

- A családtól, a hozzátartozóktól való érzelmi elszakadás feldolgozása, 

- A veszteségélmények feldolgozása (közeli hozzátartozó elvesztése, stb.), 

- A belső lelki állapot és a külső körülmények közötti összhang létrehozása, 

- Aktivitásra ösztönzés (közös beszélgetések, társaságban való együtt dolgozás), 

- A szabadidő hasznos eltöltésére való ösztönzés (zenehallgatás, közös vallásgyakorlás), 

- Önbizalom erősítése, 

- A közösségen belüli interperszonális kapcsolatok kialakítása, 

- Közösségi fejlesztésben való részvétel elősegítése, 

- Tanácsadás, 

- Esetkezelés. 

 

Foglalkoztatás: 

A szabadidős programok keretében szervezett foglalkoztatásoknál a célszerűséget, a készségek 

fejlesztését, az önkéntességet, a rendszerességet a változatosságot tartjuk szem előtt. A 

szabadidős programokat éves, havi, heti tervek alapján végezzük, amely során figyelembe 

vesszük a bentlakók érdeklődését, meglévő fizikai erejüket, készségüket, képességüket. A 

foglalkozásokról naplót vezetünk. 

 

III. Más intézményekkel történő együttműködés módja 

 

Az integrált intézmény előnye, hogy az egymásra épülő szociális alap és szakosított ellátások egy 

intézményen belül valósulnak meg (étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, családsegítő szolgálat). Az egységes szemlélet az 

azonos munkaszervezetben való együttműködés, a gyors információ áramlás hatékonyabbá és 

gyorsabbá teszi az idősek egyik ellátás típusból a másikba történő elhelyezését.  

 

- Felügyeleti szervekkel, 

- Más szociális intézményekkel, 

- Házi orvosokkal,  

- Egyházakkal, 

- Módszertani intézményekkel történő együttműködés. 

 

Az intézmény fenntartójával az együttműködés többoldalú, kiterjed a költségvetési, pénzügyi, 

gazdasági tevékenységre, e tevékenységek ellenőrzésére, szakmai ellenőrzésre.  

 

Az intézmény jó kapcsolatot ápol a kistérségben lévő szociális intézményekkel, elsősorban 

azokkal, amelyekkel Makó Város Önkormányzata feladat ellátási szerződést kötött. (Kiszombor, 

Klárafalva, Ferencszállás). Segítő együttműködésünk van a kistelepülésekkel, több alkalommal 

adtunk helyt továbbképzéseknek, illetve szerveztünk szakmai konzultációkat. 

 

Jó a kapcsolatunk a Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona és az Óföldeáki 

Návay Aranka Idősek Otthona Intézményeivel (tartós bentlakásos intézmények). Az 

intézményünk lehetőséget biztosít arra, hogy az idős ellátásban gondozottak a gondozási idő 

lejárta előtt tartós bentlakásos intézménybe kerülhessenek.  
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Szoros a kapcsolat a háziorvosokkal, akik a jelzőrendszer részeként működnek. Több gondozott 

az ő jelzésük által került a Gondozóházba.  

 

Az egyházak lelkészei kéthetente, illetve egyházi ünnepek előtt rendszeresen látogatást tesznek a 

Gondozóházban. A bentlakók személyes kívánságára soron kívül is meglátogatnak egy-egy idős 

embert (elsősorban a fekvő betegeket), akiknek nagy szükségük van a lelki vigaszra. 

 

IV. Az ellátandó célcsoport jellemzői 
 

Az ellátottak köre kiterjed: Makó város közigazgatás területén élő, állandó bejelentett lakcímmel 

rendelkező időskorúakra, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyekre, akik magukról 

koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük vagy más okból kifolyólag otthonukban 

időlegesen nem tudnak gondoskodni, illetve róluk nem gondoskodnak. 

Az elmúlt évek ellátotti körének főbb jellemzői: 

- átlagéletkor: 80,9 év (elmúlt évekhez képest folyamatosan növekszik) 

- ellátottak döntő többsége nő 

- az ellátást megelőzően nem részesültek személyes gondoskodást nyújtó más ellátási 

formában (a család próbált gondoskodni valamilyen formában idős hozzátartozójáról, 

vagy még önellátásra képes volt) 

- alacsony jövedelműek 

- belterületen élnek, sokan többemeletes, liftnélküli társasházi lakásban 

- párhuzamosan több krónikus betegségben is szenvednek (szív- és érrendszeri betegség, 

mozgásszervi betegség, diabetes, csontritkulás) 

- jelentős azoknak a kérelmezőknek a száma, akiknek nem csak átmeneti gondozásra, 

hanem tartós ápolásra, részlegben való elhelyezésre lenne szükségük, de a 

tartósbentlakásos intézményekbe nem nyernek felvételt a magas várólista miatt (fekvő és 

súlyos betegségben szenvedő betegek, demenciával élő idősek). 

 

V. A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások köre, 

rendszeressége 

 

Az Idősek Gondozóházába 32 fő elhelyezésére van lehetőség. A teljes körű ellátáson belül, az 

alábbi szolgáltatást nyújtjuk:  

 

 Fizikai ellátás: 

- gondozás, 

- felügyelet, 

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 

Egészségügyi ellátás, 

Mentálhigiénés gondozás, 

Foglalkoztatás: 

- közösségfejlesztés, 

- tanácsadás, 

- esetkezelés. 

 

Fizikai ellátás:     

- Az intézmény az ellátottakat otthonosan kialakított és berendezett 3-4 ágyas szobákban, a 
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lakók egészségi állapotának és életkorának megfelelő módon helyezi el. 

- Az intézményben a gondozottak fizikai és lelki biztonságát és felügyeletét a folyamatos 

munkarendben dolgozó gondozónők által biztosított személyi, illetve technikai eszközzel 

(nővérhívó) kontrollálja. 

- Külön női és férfi zuhanyzó és WC, illetve mozgáskorlátozottak számára kialakított 

akadálymentes WC és zuhanyzó áll rendelkezésre az ellátottak részére. 

- A Gondozóház biztosítja a lakók által használt szobákban az életvitelszerű, folyamatos 

tartózkodást, az évszaknak megfelelő fűtést, a világítást, valamint a meleg vízzel való 

ellátást. 

- Lehetőséget biztosítunk egyik szobából a másikba való átköltözésre, összeférhetetlenség 

esetén szétköltözésre. 

- Az ellátott a saját ruházatát használja, ezzel is segítve az otthonosság érzésének 

fennmaradását. Ha az ellátást igénybevevő saját ruházattal nem rendelkezik, az 

intézménynek legalább három váltás ruházatot és lábbelit biztosítania kell évszaknak 

megfelelően. A személyes használatra kiadott ruházatot egyéni leltáron vezetjük. 

- Az intézmény gondoskodik a bentlakók ruházatának tisztításáról, ágyneműk 

biztosításáról. 

- Ágyneműcsere kéthetente, illetve szükség esetén azonnal történik. 

- A mosás mosatási rend alapján működik helyben, illetve kiszerződés alapján. 

- A gondozottaknak életsajátosságainak megfelelő napi háromszori étkezést, szükség esetén 

diétát biztosítunk. Az ételek készítése az intézmény saját konyháján történik, melyet 

kiszállítanak a Gondozóház tálalókonyhájára. 

- Fennjáró ellátottaink az intézmény ebédlőjében kulturált körülmények között 

fogyaszthatják el az ételeket. Fekvőbetegeink részére a gondozónők a szobájukba viszik 

az ételt és segítenek az étkezésben. 

- Ételek tálalása, újramelegítése, tárolása HACCP szabályainak betartása mellett történik. 

- A gondozóház dolgozóinak feladata a szakmai vezető irányítása és ellenőrzése mellett a 

környezet tisztaságának fenntartása, a szükséges takarítási munkák elvégzése. Törekszünk 

arra, hogy minden ellátást igénybevevő környezetének tisztán tartásában képességeihez 

mérten részt vegyen. 

- Az igénybevevőket segítjük mindennapi életvitelében, mindennapi ügyeinek intézésében, 

ha saját háztartásában, vagy annak hiányában azt nem tudja megoldani. 

- Szakképzett gondozónők gondoskodnak a gondozottak személyi higiéné biztosításáról, a 

gyógyszerelésről, az étkezésben, öltözködésben, a folyadékpótlásban, a hely és 

helyzetváltoztatásban, valamint az inkontinenciában való segítségnyújtásról. 

- A testi higiéné biztosítása naponta, illetve szükség szerint történik. 

- A napi tisztálkodás és a fürdetés koordinált fürdetési rend alapján valósul meg. 

- Nagy gondot fordítunk az ágyhoz kötött gondozottak testi higiéniájára.  

- A tisztálkodáshoz mindennemű tisztálkodási szert az intézmény biztosít. 

- Mobilitásuk megőrzése érdekében, fizikai állapotunknak megfelelő testmozgást 

(időstorna) szervezünk, a csak segítséggel mozgók részére biztosítjuk a gondozónőkkel 

történő sétát.  

- A gondozás során egyéni gondozási tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az 

ellátott személy fizikai és mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve 

megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, a 

segítségnyújtás egyéb elemeit. A gondozási tervet negyedévente, illetve a gondozott 

egészségügyi állapotában bekövetkezett jelentős változása esetén felül vizsgáljuk és az 
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adott egészségi állapotnak megfelelően újratervezzük. 

- Havonta dolgozói értekezletet tartunk, ahol a szakmai vezető tájékoztat az aktuális 

változásokról, programokról, illetve nehezebb esetek, közös problémák megbeszélésére is 

mód nyílik. 

- Egyéb szolgáltatásként, külön díjazás ellenében, mely a lakót terhelik: fodrász, manikűr, 

pedikűr vehető igénybe. Ingyenes szolgáltatásunk: a frissítő masszázs, melyet az 

ellátottjaink részére komfortérzetük javítása érdekében biztosítunk. 

 

Egészségügyi ellátás: 

- Egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk az orvosi ellátásról, gondozottak egészségi 

állapotának felvilágosításról és az egészségmegőrzést szolgáló tanácsadásról. Az 

intézményben gondozottak orvosi ellátását belgyógyász szakorvossal biztosítjuk, aki heti 

2 alkalommal 2x2 órában rendszeresen ellenőrzi a Gondozóház lakóinak egészségi 

állapotát, betegségüknek megfelelő gyógyszert rendel el. Indokolt esetben gondoskodik a 

szakorvosi vagy intézményi gyógykezeléséről. A vizit alkalmával orvosi naplót vezet. 

- Az intézményben 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben foglalt alaplistás gyógyszereket 

térítésmentesen biztosítjuk. 

- A rendszeres gyógyszerkészletet havonta a Gondozóház szakmai vezetője állítja össze az 

intézmény orvosának javaslata alapján. 

- Ezen túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerigények költségét az ellátott fizeti. 

- Az alaplistás gyógyszerekről a gondozottak rendszeresen tájékoztatást kapnak.  

- Az intézmény vállalja a vényre felírt gyógyászati segédeszközeinek az ellátott költségén 

történő beszerzését. 

- A szakorvos által rendelt diétát saját konyháról biztosítjuk. 

- A személyi és környezeti, valamint élelmiszer higiénés szabályokat betartjuk és 

betartatjuk gondozottainkkal.  

- A Gondozóházban alapápolási feladatokat is ellátunk, intézményi orvos felügyeletével. 

- Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási 

terv részeként ápolási tervet is kell készíteni. Az ápolási tervnek tartalmaznia kell az 

ellátást igénybevevő egészségi állapotának leírását, az ápolási tevékenység tartalmát, az 

ápolás várható időtartamát, ellátás kezdeményezését más intézményben (pl. fekvőbeteg 

gyógyintézeti elhelyezését stb.). 

- Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel 

kíséri. 

- Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az „Elhunytakkal 

kapcsolatos szabályzat” tartalmazza. 

 

Mentálhigiénés gondozás: 

- Intézményünkben valamennyi gondozott számára biztosítjuk a személyre szabott 

bánásmódot, segítjük a saját otthon elhagyásából adódó lelki megrázkódtatás 

feldolgozását, a közösségbe való beilleszkedést. Célunk az ellátott testi-lelki aktivitásának 

fenntartása, megőrzése, valamint a meglévő képességeinek szinten tartása, fejlesztése, 

lelki harmónia, elégedettség kialakulása. 

- Lehetőséget biztosítunk apróbb személyes tárgyak (fényképek, könyvek) behozatalára, 

amellyel az új környezetet otthonosabbá tudják tenni.  

- Nagy gondot fordítunk a szobatársak megválasztására, annak érdekében, hogy a 

beilleszkedés minél könnyebb legyen.  
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- A mentálhigiénés szakember személyre szabottan foglalkozik a gondozottakkal. 

Segítséget nyújt abban is, hogy az esetlegesen lazuló családi kapcsolatok szorosabbra 

fonódjanak és a családtagok idős hozzátartozójukat rendszeresen látogassák. 

Közreműködik a konfliktusok kezelésében, megoldásában, esetmegbeszélést 

kezdeményezhet szakemberek közreműködésével (ellátott jogi képviselő, pszichológus). 

- A mentálhigiénés gondozást a gondozónők beépítik a gondozási folyamatba. Különösen 

nagy figyelmet fordítunk az ágyhoz kötött gondozottak mentális állapotára.  

- A Gondozóház lakóinak lehetőséget biztosítunk a szabad vallásgyakorláshoz. A 

református, katolikus és görög katolikus egyház rendszeresen tart istentiszteletet, misét az 

erre a célra kialakított imateremben. Az egyházak fontos szerepet töltenek be az idősek 

lelki gondozásában.  

- Az ellátás rendszeressége: az idős ember szükségletének megfelelően. Mentálhigiénés 

szakember egyéni és csoportos foglalkozást heti két alkalommal vezet.  

 

Foglalkoztatás: 

- A foglalkoztatással célunk: preventív módon az idős embert ki tudjuk mozdítani az 

izolálódás, az introvertáltság és a mások iránti közöny állapotából. 

- Közösségfejlesztés céljából a mentálhigiénés szakember rendszeresen szervez 

programokat, hogy az idősek hétköznapjait változatosabbá, színesebbé tegye, a 

bentlakókat közösséggé formálja. 

- A foglalkozások megválasztásakor figyelemmel vagyunk az ellátást igénylő életkorára, 

egészségi állapotára és meglévő képességeire.  

- A szellemi képességek megőrzését játékos vetélkedőkkel segítjük elő. A manuális készség 

megtartása érdekében papír és textil felhasználásával apróbb tárgyakat készítenek a lakók, 

amelyeket elajándékozhatnak. 

- Mozgásképességük szinten tartását időstornával, városi, piaci sétával segítjük elő. 

- Az információhoz jutást televíziók, rádiók biztosítják, többféle napi és hetilap áll a 

gondozottak rendelkezésére. Adományból származó kisebb könyvtárral is rendelkezünk, 

illetve hangos könyvtári regényeket is kölcsönzünk, amelyet időseink nagy élvezettel 

hallgatnak.  

- Részt veszünk különböző programokon, ahol a generációk találkozhatnak egymással. A 

generációk közötti kapcsolat megtartása érdekében óvodás és általános iskolás csoportok 

rendszeres látogatói a Gondozóháznak. Az egyházi ünnepeket közösen ünnepeljük, de 

egyéb alkalmakkor is műsorokkal szórakoztatjuk a bentlakókat.  

- A város központjában lévő Gondozóházból könnyen elérhetők a különböző 

rendezvények, illetve a saját intézményünkben működő klubjaink rendezvényeire is 

meghívást szoktunk kapni. Ezekre a rendezvényekre gondozónői kísérettel tudnak eljutni 

a lakók, valamint a tanyagondnoki szolgálat gépkocsijával. 

- Negyedévente lakógyűlést tartunk. Minden lakó elmondhatja a problémáját, javaslatát, 

amit a szakmai vezető és az intézményvezető figyelembe vesz a lakók jobb 

életkörülményeinek javításáért. 

 

VI. Az ellátás igénybevételének módja 

 

A kérelmező és/vagy törvényes képviselője kérelmet nyújt be az Időskorúak Átmeneti 

Gondozóházában történő elhelyezésre. A kérelmet az intézményvezető fogadja és bírálja el. A 

döntéshez szükséges információkat és az előgondozást az Időskorúak Átmeneti Gondozóházának 
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szakmai vezetője szerzi be/végzi. Sürgősségi elhelyezés esetén a kérelem benyújtását követő 

azonnali döntéshozatal történik szabad férőhelyek függvényében.  

A szakmai vezető elvégzi az előgondozást, illetve beszerzi a gondozási szükségletekről szóló 

igazolást, valamint a jövedelemigazolást. A beszerzett dokumentumokkal a szakmai vezető 

megkeresi a kérelmező előkészített anyagával az intézményvezetőt döntéshozatal céljából. A 

döntéshozatalt (Szt. 94§ a) szerint) követően a kérelmezőt írásban értesíti az intézményvezető. Az 

írásos tájékoztató tartalmazza az intézménybe történő felvétel rendjét, időpontját és az 

elhelyezéssel kapcsolatos teendőket. Tekintettel arra, hogy az Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 

határozott ideig, maximum 1 év időtartamra, - amely meghosszabbítható indokolt esetben - szól a 

döntésről szóló értesítés erre is kiterjed. Az előgondozás a kérelem beérkezésétől számítva két 

héten belül történik. A megállapodás megkötése a felvétel napján aktualizálódik. 

A megállapodás (Szt. 94/C § (3)) kiterjed az intézményben való életvitel módjára és bekerülési 

költségeire és az ellátottra vonatkozó jogokra és kötelességekre, valamint a gondozás 

időtartamára.  

 

VII. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

 

Intézményünk több szociális alap és szakosított ellátást biztosít Makó város lakosainak. 

Valamennyi szolgáltatásról, az igénybevétel módjáról, az intézmény elérhetőségéről 

szórólapokon, a Polgármesteri Hivatal által kiadott, (a város valamennyi lakásába eljutó) Makói 

Hírek újságon keresztül értesülhet a lakosság. Az intézmény a Makói Városi Televízió közérdekű 

hirdetései útján is tájékoztatja a lakosságot. 

 

VIII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogaival kapcsolatos szabályok 

 

Az ellátottak általános jogai:  

- Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi, mentális állapotára, speciális 

helyzetére és egyéni szükségletére tekintettel a szolgáltatás igénybevételére.  

- Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő 

bánásmódhoz.  

- Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásokban figyelemmel kell lenni az 

alkotmányos és emberi jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, 

testi-lelki egészségéhez) maradéktalan és teljes körű biztosítására.  

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

magánéletével kapcsolatos titokvédelem.  

- Az ellátottnak joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra, 

figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézményen kívüli és belüli 

mozgások szabályozása a házirendben leírt módon történik, illetve a felvételi 

elbeszélgetés során kerül tájékoztatásra.  

- Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartásához, rokonok, 

látogatók fogadásához. A látogatások részletes rendjét a házirend tartalmazza.  

- Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, erről az intézmény hirdetmény útján 

tájékoztatja a lakókat. 
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Az ellátást igénybevevőnek joga van bármely kérdéssel a mindenkori ellátottjogi és betegjogi 

képviselőhöz fordulni. Az ellátottjogi és betegjogi képviselők elérhetőségét minden gondozott 

külön szóróanyagon megkapja, személyi változás esetén új szóróanyag kerül kiosztásra. 

Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító 

intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget 

jogai gyakorlásában. 

 

Az ellátottjogi képviselő feladatai: 

 tájékoztat; 

 segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok  

megfogalmazásában és kivizsgálásában (kivéve jogviszony keletkezése és megszűnése, 

áthelyezés); 

 a szociális szolgáltatásokat igénybevevő személy képviseletében járhat el. 

 

A szociális szolgáltatást végzők jogai:  

 

A munkaviszonyban álló közalkalmazottaknak biztosítani kell, hogy:  

- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják,  

- tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat,  

- munkájukat elismerjék, 

- valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

 

A munkáltató nagy gondot fordít arra, hogy dolgozói részére minél több lehetőséget biztosítson 

rekreációra, mentális állapotuk karbantartására, a kiégés megelőzésére (pszichológus, 

szupervízió, szakmai továbbképzések, intézményi rendezvények).  

 

A Makói Egyesített Népjóléti Intézményben dolgozók szakmai továbbképzésének rendje, üteme 

és finanszírozása a Továbbképzési Szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 

Az Időskorúak Átmeneti Gondozóházának munkaköreit betöltő személyek közfeladatot ellátó 

személyeknek minősülnek. 

 

Helyettesítés rendje 
 

Az Időskorúak Átmeneti Gondozóházának szakmai vezetőjét távollétében az intézményvezető 

által kijelölt munkatárs helyettesíti. Valamennyi szakdolgozó munkaköri leírásában 

meghatározásra került a helyettesítés rendje.  

Azonos telephelyen, azonos munkakörben foglalkoztatott dolgozók helyettesítését a szakmai 

vezető határozza meg. 

 

Kelt.: Makó, 2019. május 16.  

 

   

 

 

Tóthné Balázs Andrea 

                                                                                                                   intézményvezető                                                            


