ELŐTERJESZTÉS
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 14-i
képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjának kiegészítése

Tisztelt Képviselő-testület !
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1)
bekezdés c) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
fenntartója hagyja jóvá a szociális szolgáltatás szakmai programját.
A szakmai program elkészítésének szabályait a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet tartalmazza.
A jogszabály 2017. február 17-étől módosult, a szociális szolgáltató szakmai programjának
tartalmaznia kell azt, hogy a fenntartó a jogszabályban meghatározott szolgáltatási elemek
közül melyeket biztosítja.
Ennek figyelembe vételével felülvizsgálatra került az Önkormányzat által biztosított szociális
étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programja, melyet előterjesztésünkhöz mellékleten
megküldünk. Az előterjesztésben sárga színnel jelöltük a szükséges kiegészítéseket.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a szakmai
programok kiegészítését jóváhagyni szíveskedjenek.
Uraiújfalu, 2017. december 4.

Tisztelettel:
Vargyai Vilmos
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

1.Határozati javaslat
1.)Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés szakmai
programját az alábbiak szerint módosítja:
A szakmai program 1.1.a.) pontja az alábbiakkal egészül ki:
„Az Önkormányzat a szociális étkeztetés keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 2.§ l.) pontjában meghatározott alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja:
étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást
igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen,

2.) Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás szakmai
programját a módosításokkal egységes szerkezetben jelen határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.

2.Határozati javaslat
1.)Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás szakmai
programját az alábbiak szerint módosítja:
A szakmai program 3.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 2.§ l.) pontjában meghatározott alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja:
gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon
tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá
olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a
körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban
való megtartását, visszailleszkedését,
háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében,
valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök
biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani”
2.) Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás szakmai
programját a módosításokkal egységes szerkezetben jelen határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.
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ÉTKEZTETÉS
Szakmai programja

Készült:

1. az 1993 évi III. törvény
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,

2. az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működési feltételeiről,

3. Uraiújfalu Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a felnőtt korúakra vonatkozó
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló9/2006.(XI.10.) számú rendelete alapján.

Az étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat végrehajtásával kapcsolatos hatáskört
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális
gondoskodás helyi szabályairól szóló 9/2006.(XI.10.) számú rendelet 42.§. (6) bekezdése
alapján a polgármesterre ruházza át.

A szolgáltató megnevezése, címe:

Uraiújfalu Községi Önkormányzat
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.

Telefon: 95/345-122 Fax: 95/345-122

1. A szolgáltatás célja, feladata:
1.a) A feladat konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatás elemek,

tevékenységek leírása
Az Önkormányzat a szociális étkeztetés keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 2.§ l.) pontjában meghatározott alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja:
étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást
igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen

Célja: Az étkeztetést igénybe vevő részére biztosítani a napi egyszeri meleg ételt.
Feladata: Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
-

koruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt

Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi
állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. Az étkeztetés igénybevételét
jövedelemvizsgálat előzi meg.
Az étkeztetés megszervezése a lakosság igényeinek megfelelően történik
A főétkezés által biztosított étel hozzájárul ahhoz, hogy az idős, egészségkárosodott,
fogyatékos, pszichiátriai beteg mindennapjait saját lakókörnyezetében tölthesse.
Az otthon töltött idő meghosszabbítása az ellátott számára megnyugvást, az egészségügyi
ellátórendszer számára könnyebbséget, a szociális szakellátás leterheltségének csökkenését
jelenti.
Kapacitások:
Az étkeztetésnek el kell érnie és a lehető legteljesebb mértékben le kell fednie a településen élő
szociálisan rászorultak körét, ide értve az időseket, betegeket, a fogyatékkal élőket,
pszichiátriai- és szenvedélybetegeket.

1.b) A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének,
ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése
Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált Magyarországon, hogy a szociális biztonság
meggyengült. A családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése a jellemző. A
fiatalok belső migrációja, az idősek életkorának meghosszabbodása az egyszemélyes
háztartások növekedéséhez vezettek.
Az étkeztetés a szociális alapszolgáltatások egyik pillére, mellyel az otthon, a saját
lakókörnyezetben töltött idő kitolható.
Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás összekapcsolásával az idős, fogyatékos ember testi-lelki
jóléte biztosítható, a krízishelyzet megszüntethető.

1. c) Más szolgáltató intézményekkel történő együttműködés módja
A szociális alapszolgáltatásokat - házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti alapellátást
- az önkormányzat a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti
Szolgálat Ikervár útján társulással biztosít.
Háziorvossal – aki a szolgáltatás iránt benyújtott kérelem nyomtatványon igazolja a
szolgáltatást kérelmező személy egészségi állapota szerint a szolgáltatásra való jogosultságát.
Szükség lehet bizonyos esetben a kérelmező számára olyan jellegű segítségnyújtásra is, hogy
az adatlap kitöltésre kerüljön, ha bármilyen okból ebben akadályoztatva van.
Az Önkormányzati Konyhával is rendszeres kapcsolatot kell tartani, hiszen új kérelem esetén,
vagy bármilyen okból történő ebéd lemondás esetén (ha a polgármesteri hivatalba érkezik a
jelzés) tájékoztatni kell erről az intézményt.

1. d) A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása:
A szolgáltatás megkezdése előtt felmértük a településeken élő rászorultak körét, megközelítő
létszámukat, szükségleteik jellegét. A lakosság körében hirdetmények útján adtunk
tájékoztatást a szolgáltatásról és elérésének módjairól.

2.)Az ellátandó célcsoport jellemzői
2.) a) A település bemutatása

Uraiújfalu a Sopron-Vasi síkság közepén, a Rába bal oldalán, a Kőris patak mellett fekszik.
Vas megye északi részén található, a megyeszékhely Szombathely. A legközelebbi város
Répcelak, kb. 7 km-re található. A járási székhely Sárvár 13 km-re található. Szomszédos
települések: Jákfa, Ostffyasszonyfa, Nick, Vámoscsalád és Vasegerszeg.
Közúton a 86-os főútról érhető el Répcelak vagy Vasegerszeg felől egy mellékúton, illetve a
84-es főútról Rábapaty vagy Zsédeny felől, Jákfán keresztül. Szintén egy alsóbbrendű úton
közelíthető meg Celldömölkről, Ostffyasszonyfán keresztül.
A közúti megközelítést a Vasi Volán autóbuszai végzik. Sajnos sem Celldömölk, sem a
megyeszékhely nem közelíthető meg közvetlenül autóbusszal átszállás nélkül. Vasútvonal nem
vezet át a településen, a legközelebbi vasútállomás a kb. 5 km-re lévő Vámoscsalád, MÁV
Hegyeshalom-Csorna – Szombathely vonalán.
2.)b) A település bemutatása lakónépesség, állandó népesség, öregedési index, belföldi
bevándorlások és természetes szaporodás tekintetében.
·Lakónépesség száma az év végén

lakónépesség
2007 (fő)

890 fő

2008 (fő)

869 fő

Lakónépesség számának változása (%)

97,64 %

2009 (fő)

887 fő

Lakónépesség számának változása (%)

102 %

2010 (fő)

881 fő

Lakónépesség számának változása (%)
2011 (fő)
Lakónépesség számának változása (%)

99,32 %
879 fő
99,77 %

2012 (fő)

n.a. fő

Lakónépesség számának változása (%)

n.a. %

TeIR, KSH-TSTAR

A táblázatokból kiolvasható, hogy Uraiújfaluban a lakosság száma stagnáló, enyhén csökkenő
tendenciát mutat, ami kicsit eltér az országos átlagtól, ahol a népesség nagyobb arányú
csökkenése a tendencia. Vas megye az országos átlagnál is nagyobb mértékben mutatja a
népesség drasztikus csökkenését, de a sárvári járás is az országos átlag alatt van.

Állandó népesség 2011-es adatok

állandó népesség száma

881 fő

nő

433 fő
49,15 %

férfi

448 fő
50,85 %

0-2 évesek

19 fő
2,16 %

0-14 éves nők

43 fő
9,93 %

0-14 éves férfiak

52 fő

11,6 %
15-17 éves nők

13 fő
3%

15-17 éves férfiak

14 fő
3,1 %

18-54 éves nők

214 fő
49,42 %

18-59 éves férfiak

293 fő
65,4 %

60-64 éves nők
31 fő
7,16 %
60-64 éves férfiak

31 fő
6,92 %

65 év feletti nők

89 fő
20,55 %

65 év feletti férfiak

58 fő
12,95 %

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Elmondható a táblázat adatai alapján, hogy a népességben legnagyobb arányban az aktív korúak
(18-60 év közöttiek) képviseltetik magukat.

A statisztikai adatok elemzése alapján kimutatható, hogy a legtöbb időskorú személy ma
Magyarországon kistelepüléseken, községekben él. A szolgáltatások elérhetősége számukra a
legnehezebb.
Mivel az étkeztetést főként az időskorú lakosság veszi igénybe a településeken, fontos mutató a 60 év
feletti lakosság aránya.

Lakosságszám

60 év felettiek

2012. 01.01

Uraiújfalu

aránya (%)

860

208 fő ez 24,18 %,
/93 férfi és 115 nő/

A község jellemzően mezőgazdaságra rendezkedett be, ami az utóbbi évek szerkezeti
változásainak hatására összeomlott, rengeteg szakképzetlen ember vált munkanélkülivé. A
környéken nem telepedtek meg befektetők, nincs ipari park, nem tudnak munkahelyeket
teremteni. Mindezek hatására sok család elszegényedett, a fiatalok elvándoroltak, ezáltal
megszűnőben van a generációk közötti együttélés. Ez különösen az időskorúak gondozásában
jelent problémát, a családtagok részvételét egyre ritkábban teszi lehetővé.

A gazdasági- társadalmi háttér tényezői a lakosság szociális helyzetében halmozott hatással
jelentkeznek. A lakosság elöregedőben van az alacsony születésszám és a fiatalok elvándorlása
következtében.

Öregedési index

65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fő)

Öregedési
index (%)

n.a.

n.a.

n.a.

2001
2008

158

101

156,44

2009

163

103

158,25

2010

153

103

148,54

2011

147

95

154,74

2012

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A település folyamatosan elöregszik, ez állandó tendencia. Az Önkormányzat kedvezményes
telekvásárlási lehetőséggel, és első lakáshoz jutók támogatásával segíti a fiatalok helyben
maradását illetve letelepedését.

A generációk közötti szolidaritás csökkenése, a családi, baráti közösségek háttérbe szorulása
következtében növekszik az egyedül élő, alacsony jövedelmű, tartósan munkanélküli, tartósan
beteg lakosok száma.
A településeken élő idős korúak legnagyobb problémája, hogy családjuktól távol, egyedül
élnek, így anyagi gondjaik is nőnek. Az egyedüllét miatt nagyobb szociális gondoskodást,
figyelmet igényelnek.
Minden településre jellemző probléma a magas munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség,
alacsony jövedelmek, időskorúak számának növekedése, rossz egészségi állapota,
családszerkezetben bekövetkezett változások. Az ezekből eredő szükségletek indokolják a
településeken a szolgáltatás fenntartását, fejlesztését.
Az étkezést igénybe vevő ellátottak szükségletei demográfiai, szociális jellemzőiből adódóan
sokrétűek, összetettek, egymástól különbözőek.

Szükséges:
- a megfelelő társadalmi támogató rendszer kialakítása,
- egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás,
- megfelelő élelmezés,
- jogi segítséghez való hozzájutás,
- megfelelő fokú biztonság kialakítása a környezetében,
- önálló életvitel segítése, megtartása,
- függőségi helyzet alacsonyabb szintre való szorítása.
A szolgáltatás működtetésével kiemelt cél a lakosság körében a befogadó-elfogadó attitűd, a
tolerancia és a segítségnyújtási képesség erősítése, ezáltal is elősegítve a társadalmi
esélyegyenlőséget.

2)c.)Az ellátottak köre
Ellátásban részt vevő település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
szociálisan rászorultak, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 62.§ hatálya alá tartozó természetes személyek.
Különösen az:
- idősek,
- betegek,
- fogyatékosak, pszichiátriai betegek,
- szenvedélybetegek, vagy
- hajléktalanok részére,
akik önmaguk és családtagjaik részére a napi egyszeri meleg ételt tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani.

3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége

A szolgáltatás székhelye:

Uraiújfalu Községi Önkormányzat
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.

Az étel előállításának helye: Önkormányzati Konyha Uraiújfalu
Címe:

9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.

Szociális étkeztetés szervezése, elvitellel, kiszállítással heti ötnapos nyitva tartással történik.

Az étkeztetés formái:
− elvitellel
− házhoz szállítással (éthordóban önkormányzat dolgozója hordja ki az ebédet, az
önkormányzat gépjárművével )

Ebéd házhoz szállítása:
Uraiújfalu Község Önkormányzata által üzemeltetett Önkormányzati Konyha főzőkonyhaként
működik, ahonnan az önkormányzat megbízott dolgozója alapfeladataként szállítja az ebédet
az ellátottak lakására, munkanapokon, 11.30 órától 12.30 óráig. Ellátottaink, az általuk
biztosított ételhordóban kapják az ebédet.
Jelenleg az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk.
Személyi feltételek: Az ebéd házhoz szállítása az önkormányzat által erre a feladatra megbízott
személy feladata, mely munkaköri leírásának része, és az 1/2000. SZCSM rendelet 4. számú
melléklet alapján igénybevételi naplót vezet, ami a normatíva igénylés egyik alapja lesz.
A szolgáltatás szakmai tevékenységével kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal az
ellátott Uraiújfalu Községi Önkormányzat Polgármesteréhez fordulhat. (Uraiújfalu,
Szentivánfa u. 46.)
4. Az ellátás igénybevételének módja
A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
kérelmére, indítványára történik az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. SzCsM rendelete, valamint
a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről valamint a helyi önkormányzat felnőtt korúakra vonatkozó szociális
gondoskodás helyi szabályairól szóló 9/2006.(XI.10.) számú rendelet szerint.
Az igénylők az ellátásra vonatkozó szükségletüket előzetesen szóban is jelezhetik a házi
szociális gondozónál illetve az élelmezésvezetőnél. Az ellátást kezdeményezheti még a

háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert
észlel.
A szóbeli illetve írásbeli jelzést követően a házi szociális gondozó a helyszínen tájékozódik az
ellátást igénybevevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint
tájékoztatja az igénybevétel feltételeiről, szükség szerint pedig segít kitölteni a
nyomtatványokat.
A szolgáltatás a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (3) bekezdésében megjelölt
formanyomtatvány és a kérelem nyomtatvány kitöltésével önkéntesen kérelmezhető.
a) A kérelem alapján az ügyintéző előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
dokumentációt. Megszervezi az ellátott szükséglete szerinti elvitelének lehetőségét, illetve a
lakásra történő szállítást.
Előkészíti a megállapodást és a szolgáltatás igénybevételéről értesítést küld.
Az ügyintéző nyilvántartást vezet a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás
biztosítása, megszüntetése céljából.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerint(továbbiakban Szoc.tv.):
18. § A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása
és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a) a jogosult természetes személyazonosító adatait;
b) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását;
c) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét;
d) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait;
e) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;
f) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést;
g) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat.
h) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
i) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét,
hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot.

b) Az ügyintézőnek, aki a dokumentációt előkészíti, vizsgálnia kell a szociális alapszolgáltatás
személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi
jövedelmét, a kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet
kell figyelembe venni.
c) A szolgáltatást fenntartó és működtető települési önkormányzat képviselőjének, a
polgármesternek az ellátás igénybevételekor az ellátottakkal megállapodást kell kötnie . A
megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, a szolgáltatás módját, a személyi térítési díj

megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat, a
tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell fizetni.
d.) A személyes gondoskodást biztosító szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.
(XI.24.) SzCsM rend. 18.§-a értelmében a szolgáltatást iránt kérelmet benyújtó személyeket a
kérelem benyújtásakor nyilatkoztatni kell arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál,
intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.
A jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet a megállapodásban foglaltakkal (
szolgáltatással, térítési díjjal, stb.) az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az
intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatot nem hoz.
Az intézményi jogviszony megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott időre szóló megállapodás határidejének lejártával
d) az intézményi jogviszony megszüntetésre kerül:
-

az ellátást igénybe vevő felmondhatja a szolgáltatást,
ha az ellátott a térítési díjat nem fizeti, és az intézményvezető felszólítására
kötelezettségének nem tesz eleget
ha az ellátott előzetes bejelentés nélkül a szolgáltatást 30 napot meghaladó ideig
nem veszi igénybe

Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a
távolmaradást az ügyintézőnek, szóban, vagy írásban legalább két munkanappal a
távolmaradást megelőzően be kell jelenteni.
5. Szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
A hivatal hirdetőtábláján, és a helyi kábeltelevízió hálózaton.
6. Kapcsolattartás módja a szolgáltató és az igénybevevő között
Az ellátást igénylő személlyel, illetve hozzátartozójával, törvényes képviselőjével a szolgáltató
rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás módjai:
- személyes kapcsolattartás – az ebédszállítást végző munkatárs közreműködésével
- telefon igénybevételével – igénybevétellel kapcsolatos változások bejelentése
- írásban – a személyi térítési díjak felülvizsgálata során megállapított változásokról
minden esetben.

A szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő közötti jól működő kapcsolattartást fontosnak
tartjuk több szempontból is:
a szolgáltatást igénybevevők részére csak folyamatos, élő kapcsolat kialakításával és
működtetésével nyújtható a szükségletnek, életkornak, élethelyzetnek, egészségügyi állapotnak
megfelelő szolgáltatás, ellátás a kialakított kétoldalú kapcsolat az információáramlásnak
elengedhetetlen elvárása

7. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos
szabályok
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátott adataihoz csak
az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Egészségi állapotával, személyes körülményeivel,
jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról illetéktelen személy nem szerezhet
tudomást.
Uraiújfalu Község Önkormányzata az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy
figyelemmel van az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és
teljes körű tiszteletben tartására.

Az ellátottak általános jogai
-

Az ellátottnak joga van speciális helyzete, egészségi állapota, és egyéni
szükségletei alapján az ellátás igénybevételére
A fogyatékos személyt fogyatékosságából kifolyólag semmilyen hátrányos
megkülönböztetés nem érheti
Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott esetekben lehet vizsgálni
A szolgáltatás biztosítása a fogyatékos személy emberi és alkotmányos jogainak
maximális tiszteletben tartásával történhet.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme

A szolgáltatást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális
állapotára tekintettel a szolgáltató által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni
szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás
igénybevételére. Az ellátás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell
tartani. Az intézmény a szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást
igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására,
különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, és a testi-lelki
egészséghez való jogra.

Ellátottjogi képviselő
Szoc. tv. 94/K. § (1) Az ellátottjogi 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.

Az ellátottjogi képviselő feladatai

-

-

-

-

-

-

-

megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő
legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást
igénybe vevőket érintő jogokról,
segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések,
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott
között kialakult konfliktus megoldásában,
segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és
a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok
megfogalmazásában,
a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az
intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az
arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során - írásbeli
meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét,
az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok
érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,
észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az
intézmény vezetőjénél,
amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli,
intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságok felé,
a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

Az ellátottjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik.
A szolgáltatás vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi képviselő által nyújtható
segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről. A szociális szolgáltató,
intézmény vezetője, fenntartója, valamint az ellátottjogi képviselő által megkeresett hatóság a
külön jogszabályban meghatározott határidőn belül megvizsgálja az ellátottjogi képviselő
észrevételét, kezdeményezését, megkeresését, és az ezzel kapcsolatos érdemi állásfoglalásáról,
intézkedéséről őt tájékoztatja.

A területileg illetékes ellátottjogi képviselő neve , elérhetősége az Önkormányzati Hivatal épületében
illetve az Önkormányzati Konyhán kifüggesztve megtalálható.

Az ellátást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy:
-

A munkavégzéshez szükséges megbecsülést, tiszteletet megkapják
Tiszteletben tartsák állampolgári, és személyiségi jogaikat, emberi méltóságukat
Munkájukat elismerjék
A munkáltató a munkavégzéshez megfelelő körülményeket biztosítson

Az étkeztetés munkakörét betöltő személyek közfeladatot ellátó személynek minősülnek.
Alapvető elvárás, hogy a munkavégzésük során megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó
megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat.
Közalkalmazotti, vagy egyéb megbízatásuk tartama alatt tekintettel kell lenni arra, hogy
kizárólag feddhetetlen, köztiszteletben álló személyek kerüljenek alkalmazásra.

8. A szolgáltatás szervezetére vonatkozó szakmai, szervezeti információk, szervezeti
egységek feladatköreinek megjelölése, létszáma és szakképzettség szerinti megoszlása:
Uraiújfalu Község Önkormányzata az étkeztetést (szociális étkeztetés, napi egyszeri meleg
étel) mint alapszolgáltatást Uraiújfalu Község Önkormányzata Szakfeladat rendjében
megjelölt szakfeladaton, mint szolgáltató biztosítja.
Az alkalmazottak munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik.
A helyettesítéséről tartós távollét esetén a polgármester gondoskodik a rendelkezésére álló
személyi bérek előirányzata keretéig.
A szolgáltatás gazdálkodását az állami normatív támogatások, az intézményi bevételek és
Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletében biztosított
költségvetési előirányzatok biztosítják.
A szakmai munka felett ellenőrzést gyakorol a fenntartó önkormányzat, a működést
engedélyező hatóság, és a kijelölt módszertani központ.
Uraiújfalu, 2013. április 15.
Vargyai Vilmos
polgármester

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
SZAKMAI PROGRAMJA

Jóváhagyta:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 37/2016.(VI.23.) számú határozatával

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZAKMAI PROGRAMJA
1. Bevezető
A házi segítségnyújtás a szociális alapellátások közé tartozó szolgáltatás, amely biztosítja az
illetékességi területünkön élő, családi gondozást nélkülöző idősek, fogyatékos személyek,
illetve egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorulók személyi gondozását
és szociális segítését az ellátást igénylő szükséglete szerint.
Fenntartó neve:
Székhelye:

Uraiújfalu Községi Önkormányzat
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
Tel./fax: 95/345-122
e-mail: onkormanyzat.ujfalu@repcenet.hu
web: uraiujfalu.hu

2. A szolgáltatás működésének jogi keretei
•
•

•
•
•

•
•

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM
rendelet)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.
(XI. 24.) SzCsM rendelet,
A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról (továbbiakban: Kormányrendelet)
A 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól (továbbiakban: SZMM rendelet)
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos szociális
rendelete (továbbiakban: Ör.)

3.A szolgáltatás célja, feladata

3.1.A házi segítségnyújtás célja
A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy az Uraiújfalu, Vámoscsalád és Nagygeresd
községek területén élő, közülük szolgáltatást igénylő, rászoruló számára egyenlő eséllyel
hozzáférhető szolgáltatást nyújtson. A jól működő házi segítségnyújtás teremtheti meg a
lakóhelyen, saját lakáson való ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit.
A házi segítségnyújtás célja továbbá, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális és szociális
szükségleteinek kielégítése – saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával, felhasználásával – biztosított
legyen.
A lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően személyre szabott, differenciált
szakmai munkával ellátjuk a településeken a rászorulók gondozásával összefüggő szociális
alapszolgáltatási feladatokat.
A mindennapi munka középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai
szükségleteinek ellátása, a boldog békés öregkor megteremtése, a lelki harmónia megőrzése
áll.
A házi segítségnyújtás adta lehetőségekkel az idősek, betegek, fogyatékkal élők a biztonságot
adó, megszokott közösségben, ingatlanban maradhatnak, élhetnek, részesei lehetnek a
közösség életének, hagyományainak, ünnepeinek.
Várható eredmény a fizikai egészség és a mobilitás megőrzése, az elmagányosodás
csökkentése.
Az idős emberek jellemzője a szülőfaluhoz, a lakóhelyhez, rokonsághoz való szoros kötődés.
Így fontos, hogy ezt számukra biztosítani tudjuk, adott esetben a közösség által fenntartott,
szervezett szolgáltatásokkal.
„Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 2.§ l.) pontjában meghatározott alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja:
gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon
tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá
olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a
körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban
való megtartását, visszailleszkedését,
háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében,
valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök
biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani”

3.2.A házi segítségnyújtás feladata

A házi segítségnyújtás a szolgáltatást igénybevevő személy részére saját lakókörnyezetében, az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátásokat biztosítja. A házi segítségnyújtás
keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell biztosítani.
Szociális segítés keretében közreműködik a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási
tevékenységekben, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, a kialakult
veszélyhelyzetek elhárításában történő segítségnyújtásban, szükség esetén a bentlakásos
szociális intézménybe történő beköltözéskor segítséget nyújt.
Személyi gondozás keretében biztosítja az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat
kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, valamint a szociális
segítés keretében biztosított szolgáltatásokat.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a Szt. 63.§ (5) bekezdése szerint vizsgálni
kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a Szt. 63.§ (6) bekezdésében foglaltak
szerint a gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell
nyújtani.
A szolgáltatás nyújtása során az SzCsM rendelet 27.§ (5) bekezdése, valamint a rendelet 5.
számú melléklete szerinti tevékenységnaplót kell vezetni, melyet a fenntartó képviseletében a
polgármester havonta aláír.
3.3 A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása.
A házi gondozók a szolgáltatást igénylők lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak szükség
szerinti segítséget, ezzel elősegítve, hogy a rászorulók önálló életvitelük, minél hosszabb ideig
fenntartható legyen.
Ennek során a gondozó segítséget nyújt az ellátást igénybevevőnek:
Az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésével,
Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködéssel,
A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtásban,
Kapcsolatok fenntartásában, kialakításában.
Programunk egyik legfontosabb eleme, hogy mindhárom kis településen elérhető legyen
szociális alapszolgáltatás. Minden rászoruló idős embernek biztosítani tudjuk, hogy minél
tovább saját otthonában élhessen, saját otthonában segítsük ápolását-gondozását,
szükségleteinek megfelelő szolgáltatásban részesüljön.
Ennek eredményeképpen:
• a megfogalmazódó igényeknek megfelelő ellátások válnak hozzáférhetővé,
• biztosítottá válik a jogszabályi előírások, ellátotti-, és szakmai elvárásoknak megfelelő
házi segítségnyújtás,
• kitolódik a tartós bentlakásos intézménybe való bekerülés,
• lehetővé válik a súlyos krónikus betegek saját otthonukban történő ellátása, az ellátottak
szükségleteiknek megfelelő gondozási idő biztosításával tudjuk a szakmai feladatot
biztosítani.

4. Más intézményekkel történő kapcsolattartás és együttműködés:
4.1.Az együttműködéssel érintett intézmények
A házi segítségnyújtást végző személyek kapcsolatot tartanak és együttműködnek:
a fenntartó önkormányzattal és a fenntartóval megállapodást kötött
önkormányzatokkal
a szociális ellátórendszer egyéb intézményeivel,
az egészségügyi intézményekkel (háziorvosokkal, kórházi szakrendelésekkel,
kórházi szociális munkásokkal, stb.),
segítő és érdekvédelmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal,
az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatallal
az illetékes Gyámhivatallal,
az illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.

4.2.Az együttműködés módjai
Együttműködés a fenntartóval és a fenntartóval megállapodást kötött
önkormányzatokkal
A fenntartó önkormányzattal való együttműködés többoldalú.
Kiterjed:
− a költségvetési, így a pénzügyi- és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére,
− a szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére,
− a szakmai program szerinti működésre stb.
Együttműködés más hasonló intézménnyel:

Más hasonló intézménnyel való együttműködés során az intézmények kölcsönösen
tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az alkalmazott új
módszerekről, eredményeikről.
Cél: a szociális ellátórendszerrel való rugalmas együttműködés, amely a kölcsönös
párbeszédben, szakmai ismeretátadásban valósul meg

Együttműködés a háziorvosi,- szakorvosi ellátással
A háziorvosi, szakorvosi ellátással való együttműködés folyamatos, az időskorúak minél
célzottabb, személyre szabottabb ellátása érdekében fenntartott kapcsolat

Együttműködés a Gyámhivatallal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal:
Az együttműködés során a szolgálat:
− segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében,
− információt szolgáltat a tevékenységéről,
− szakmai tanácsot kérhet
5. Az ellátandó célcsoport jellemzői
5.1. A települések demográfiai jellemzői

Uraiújfalu
2007 (fő)
2008 (fő)
változás (%)
2009 (fő)
változás (%)
2010 (fő)
változás (%)
2011 (fő)
változás (%)
2012 (fő)
változás (%)
2013 (fő)
változás (%)
2014 (fő)
változás (%)

890 fő
869 fő
97,64 %
887 fő
102 %
881 fő
99,32 %
879 fő
99,77 %
860 fő
97,84 %
861
100,12 %
n.a.
n.a.

Vámoscsalád
366
353
96,4
331
93,7
322
93,7
314
97,5
314
100
321
102,2
na
na

Nagygeresd
280
268
96
266
99
257
97
261
102
291
111
293
101
295
101

TeIR, KSH-TSTAR

A táblázatokból kiolvasható, hogy Uraiújfaluban a lakosság száma stagnáló, enyhén csökkenő
tendenciát mutat, ami kicsit eltér az országos átlagtól, ahol a népesség nagyobb arányú
csökkenése a tendencia. Vámoscsaládon és Nagygeresden a lakosság száma csökkenő, stagnáló
tendenciát mutat. Vas megye az országos átlagnál is nagyobb mértékben mutatja a népesség
drasztikus csökkenését, de a sárvári járás is az országos átlag alatt van.

Állandó népesség
Uraiújfalu Vámoscsalád Nagygeresd
állandó népesség
száma
nő
férfi
0-2 évesek
0-14 éves nők
0-14 éves férfiak
15-17 éves nők
15-17 éves férfiak
18-54 éves nők
18-59 éves férfiak
60-64 éves nők
60-64 éves férfiak
65 év feletti nők
65 év feletti férfiak

861 fő
428 fő

321 fő
168 fő

295 fő
147 fő

49,71 %

52,3 %

50 %

433 fő

153 fő

148 fő

50,29 %

47,7 %

50 %

11 fő

5 fő

6 fő

1,27 %

1,6 %

2%

45 fő

18 fő

11 fő

10,51 %

5,6 %

7%

47 fő

13 fő

8 fő

10,85 %

4%

5%

11 fő

1 fő

6 fő

2,57 %

0,3 %

4%

11 fő

3 fő

5 fő

2,54 %

0,9 %

3%

212 fő

85 fő

77 fő

49,53 %

26,5 %

52 %

279 fő

97 fő

93 fő

64,43 %

30,2 %

63 %

30 fő

16 fő

8 fő

7,01 %

4,9 %

5%

32 fő

14 fő

11 fő

7,39 %

4,4 %

7%

87 fő

35 fő

42 fő

20,55 %

10,9 %

29 %

64 fő

26 fő

34 fő

14,78 %

8,1 %

23 %

Forrás: TeIR, KSHTSTAR

Öregedési index
65 év feletti állandó lakosok száma
(fő)
Uraiújfalu Vámoscsalád

2001
2008
2009
2010
2011
2012

n.a.
158
163
153
147
n.a.

na
68
65
57
65
n.a.

0-14 éves korú állandó lakosok száma
(fő)

Öregedési index (%)

Nagygeresd

Uraiújfalu

Vámoscsalád

Nagygeresd

Uraiújfalu

Vámoscsalád

Nagygeresd

na
87
79
80
76
76

n.a.
101
103
103
95
n.a.

na
34
33
32
30
n.a.

na
24
18
17
19
18

n.a.
156,44
158,25
148,54
154,74
n.a.

na
200
196
178
186
n.a.

na
363
439
471
400
422

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5.2.Az ellátandó célcsoport bemutatása
Azok az időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és róluk nem gondoskodnak
Az ellátásba bevonni tervezett személyek többsége ebbe a kategóriába tartozik. Fenti helyzet
kialakulása az alábbi okokra vezethető vissza:
-az idős korral együtt járó gyengeség, mozgás és helyváltoztatás megnehezülése
-a házastárs elhalálozása, magányosság
- a családtagok távol élnek, munkabeosztásuk nem teszi lehetővé a rendszeres segítségnyújtást,
vagy közömbösek
Az idősek életszínvonala a lakosság egészéhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat. E
korcsoporton belül azonban jelentős jövedelmi különbségek mutatkoznak. Az öregkorúak
jelentős részének megélhetését általában a nyugdíjból származó jövedelmek biztosítják. Mivel
az egyszemélyes háztartásokban élők arányszáma magas, így az anyagi lehetőségeik erősebben
korlátozottak az átlaghoz képest.

Azok az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátási formát
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ellátottaink, akik súlyos, gyógyíthatatlan betegség miatt
korlátozottak mozgásukban, a mindennapi teendők ellátásában, segédeszköz igénybe vétele
nélkül nem képesek helyváltoztatásra, kezüket nem tudják megfelelően használni, illetve a
látásuk gyengesége akadályozza őket életvitelük fenntartásában.

Azok a személyek, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
Egy-egy súlyos műtét vagy baleset után lábadozó, az önellátást „újratanuló” ellátottal is
számolunk jelen szakmai programban.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti körülmények az esetek többségében nem egymagukban,
hanem halmozottan jelentkeznek, ezáltal a segítségnyújtás még nélkülözhetetlenebbé válik.

6. A fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek bemutatása

6.1.A házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatási elemek
a) Szociális segítés keretében:
Háztartási segítségnyújtás
„az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában,
mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló
lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja
megoldani” ( SzCsM rendelet 2.§ l.)pont lh.) alpont )
Az ennek keretében végzett tevékenységek különösen:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

-

mosogatás
ruhajavítás
közkútról, fúrtkútról vízhordás
tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb
szakmai kompetenciát igényel)
télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

b) Személyi gondozás keretében:
ba) Háztartási segítségnyújtás valamint
bb.) Gondozás
„az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek
elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy
hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb
életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését”
( SzCsM rendelet 2.§ l.)pont ld.) alpont )
Az ennek keretében végzett tevékenységek különösen:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje

gyógyszer kiváltása
gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
vérnyomás és vércukor mérése
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában
való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzésében való
kompetencia határáig)

-

6.2 Az ellátottak köre, a szolgáltatás rendszeressége
A házi segítségnyújtást, Uraiújfalu, Vámoscsalád és Nagygeresd községek közigazgatási
területén élő, megállapított gondozási szükséglettel rendelkező személyek igényelhetik, az Szt
63.§-ban foglaltak figyelembe vétele mellett.
A szolgáltatást hétköznapokon lehet igénybe venni.
A szolgáltatás nyújtása során minden esetben az ellátott szükségleteit vesszük figyelembe,
rugalmasan alkalmazkodva a változásokhoz. A segítségnyújtás során figyelembe kell venni a
szolgáltatást igénybevevő megmaradt képességeit, igényeit.

7.Az ellátás igénybevételének módja
A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve az indítványt – az érintett
személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő terjeszti elő.
A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével
vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta – önállóan adja elő. A
kérelem előterjeszthető szóban, illetve írásban.
A kérelmet az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál ( 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u.
46.) illetve az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vasegerszegi Kirendeltségén lehet
benyújtani, az ott rendelkezésre álló formanyomtatványon. A nyomtatvány a
www. uraiujfalu.hu honlapról is letölthető, a Nyomtatványok menüpont alatt. Ha szükséges, a
Hivatal dolgozói segítséget nyújtanak a kérelem kitöltéséhez.
A kérelem alapján a házi szociális gondozó – az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője megbízása alapján – a 36/2007 (12. hó 22.) SZMM rendelet 3 számú melléklet szerinti
értékelő adatlap háziorvosra vonatkozó részének kitöltése és aláírása után a legrövidebb időn,

belül felkeresi a kérelmezőt és az igénylő otthonában az értékelő adatlap alapján felméri és
megállapítja a gondozási szükségletet.
A gondozási szükséglet vizsgálatát minden igénybe vevő esetében el kell végezni. A gondozási
szükséglet elvégzésének célja, az egyén jogosultságának megállapítása, személyes gondozásra,
vagy szociális segítésre.
A házi segítségnyújtás szolgáltatását a megállapított gondozási szükséglet mértékének
megfelelően kell biztosítani.

Az ellátás megkezdése előtt Uraiújfalu Község Polgármestere az ellátást igénylővel illetve
törvényes képviselőjével, írásban megállapodást köt.

A szociális gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális
alap- és szakellátással; a házi orvosi szolgálattal, a körzeti védőnővel, a kórházi szociális
nővérrel, valamint egyéb egészségügyi ellátást, vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézménnyel.
A személyes gondoskodásban részesülő személyről, a szociális gondozó az Szt. 20.§-ban
foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.

8. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
Tekintettel arra, hogy kis lélekszámú településekről van szó, ezért jól ismertük azon
lakosainkat, akik részéről felmerülhet az igény a szolgáltatás igénybevételére.
A hirdetőtábláinkon jól látható helyen valamint a mindegyik településen elérhető helyi
kábeltelevízió hálózaton tájékoztatjuk lakosainkat a szolgáltatásról.
Az
internet
hozzáféréssel
rendelkezők
a
http://www.uraiujfalu.hu/hu/egyebszolgaltatasok/hazi-szocialis-gondozas/ oldalon tájékozódhatnak a szolgáltatásról.
9. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok
9.1. Az ellátottak jogainak védelme
Az ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális
állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni
szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, 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
jogok (különösen az élethez, az emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez)
maradéktalan és teljes körű biztosítására.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
A szociális munkát végzők az általános adatvédelmi szabályokon túl is kötelesek biztosítani a
titoktartást, és az információk felelős kezelését. A szociális munkát végzők az ellátottak
kiszolgáltatott helyzetével nem élhetnek vissza, munkájuk során a segítségnyújtás a döntő.
Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményivel,
jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra
illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő
szociális rászorultságának tényére.
Az ellátást igénybe vevőnek joga a szolgáltatás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
legfontosabb adatok megismeréséhez. Az érintett önkormányzatok hivatali helyiségeiben
kifüggesztésre került a szolgáltatás egy ellátottra jutó önköltségének összege illetve az
ellátottak betekintést kaphatnak az intézmény működési költségeiről.

Az ellátott jogi képviselő:
Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő jogainak gyakorlásában.
Jogosult a szolgáltatás működési területére belépni, vonatkozó iratokba betekinteni,
szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni. Az ellátott jogi képviselő nevét, elérhetőségét
az érintett önkormányzatok hivatali helyiségeiben mindenki számára jól látható helyen ki kell
függeszteni.
9.2. A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme
A szociális ellátás területén foglalkoztatott személyek esetében a szociális törvény
rendelkezései szerint biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést
megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, és személyiségi jogaikat, munkájukat
elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/L. §. (2)
bekezdés értelmében a házi segítségnyújtást végző szociális gondozó közfeladatot ellátó
személynek minősül.
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