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Jogszabályi háttér 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról (továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés c) pont, 
(2) bekezdés, 92/C. § (1) bekezdés a) pont.  

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről (továbbiakban: 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet) 5. § (1) bekezdés d) pont. 



A szakmai program kötelező tartalmi 
elemei 

Általános főszabály:  

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5/A.§ (1) bekezdés. 

Kiegészítő szabályok: 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 29.§ (1) 

 Demens nappali ellátás 84/A.§ (3)d) 

 

 



 Nyilvánosság,  

(közzététel, hozzáférhetőség-  
fizikai/elektronikus), 

 közérthetőség, (ne jogszabályi 
másolás történjen, de a 
fogalomhasználat feleljen meg a 
hatályos jogszabályoknak, 
nyelvezete feleljen meg az 
igénybevevők tájékoztatására, 
szükség szerint magyarázza meg a 
szakmai fogalmat),  

 formai és tartalmi 
áttekinthetőség, (azonos betűtípus, 
rendezett, igényes, logikus 
szerkesztés, tagolás),  

 egyediség (tartalmazza a 
szolgáltató specifikumait, reagáljon 
az adott település ellátotti kör 
speciális helyzetére, jellemzőire). 
 

Alapelvek 



A jó szakmai program jellemzői 
  Megjeleníti az intézmény, azon belül egy szakmai team működését, 

feltétel- és szabályrendszerét, azaz szolgáltatás- és módszergyűjtemény, 

 egyértelműen megragadható szakmai elveket tartalmaz, elképzelések és 
gyakorlatra összpontosító módszerek kerülnek leírásra, 

 megtalálhatók/összevethetők a jogszabályokban előírt feladatok, de 
egyedi a megfogalmazás – ami szintén jellemzi a szakmai felfogást -, és 
konkrétan adott intézmény, szakmai egység feladatait, 
tevékenységrendszerét taglalja, 

 elméleti háttere is van, rögzítik/nevesítik, hogy milyen elmélet, szakmai 
elképzelés alapján alakítják a gyakorlatot, 

 a nem kötelező/önként vállalt feladatok kellő mértékben megjelennek, 
kifejtésre kerülnek a dokumentumban. 

 



 Az ellátást olyan részletezettséggel mutatja be, hogy a 
szakmai program olvasója számára pontosan elképzelhető 
a megvalósulás, eldönthető, hogy a kitűzött célok 
mennyire reálisak, megvalósíthatók. 

Fontos! 

  Világos és érthető legyen, egyértelműen fogalmazza meg a 
szolgáltatásnyújtó célját; ne jogszabályi átemeléssel 
történő meghatározás legyen. 

 Javasolt - fedlappal, tartalomjegyzékkel, oldalszámozással,   
megismerési  nyilatkozattal ellátni. 

 

 



Módosítás szükségessége 
 

 Az 5/A.§ (1) bekezdés szerinti elemek,  

 a szolgáltatást alapvetően befolyásoló belső 
szervezeti adottság, vagy külső környezeti tényező 
jelentős változása esetén módosítani szükséges. 

 

 

 



Néhány jellemző hiba, amit érdemes elkerülni 

 A szakmai program készítése során egy régi minta, 
vagy más szolgáltatótól átvett dokumentum kerül 
feldolgozásra, hivatkozásai átemelésre kerülnek 
felülvizsgálat nélkül, 

 Vonatkozó jogszabály nem aktualizált  

 

 1992. évi LXIII. törvény 
a személyes adatok védelméről 

és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról hatálytalan 

2012.01.01. 
 

 2011. évi CXII. törvény 

az információs önrendelkezési 

jogról és az 

információszabadságról 

Hatályos 2012..01.01. 
 
 

 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 
a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és 

országos nyilvántartásáról 
 

hatályon kívül helyezte a  
 

  415/2015. (XII.23.) Kr.  
hatálytalan 2016. január 1-től. 

 
 



Néhány jellemző hiba, amit érdemes elkerülni 

  

 

 A szolgáltatók felsorolják az együttműködéssel érintett 
intézményeket, azonban az együttműködés tartalmát 
és módját nem jelenítik meg részletesen, 

 személyes fotók szerepeltetése. (adatvédelem!) 

 

 

 

 



A szakmai programhoz mellékelni kell 

 
 az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások 

tervezetét,  

 szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a 
házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a 
házirendet, 

 a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak 
tervezetét, 

 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében az 
intézményi férőhely kiváltási tervet. 

 



Szakmai program készítése a 
gyakorlatban 



A működésre vonatkozó általános adatok 
szerepeltetése 

 

 Intézmény neve, székhelye, adószáma, cégbejegyzés száma, 
telefonszám. 

 Fenntartó neve, székhelye, adószáma. 

 Engedélyező neve, engedélyszám. 

 Intézmény által biztosított szolgáltatás, ellátási terület, 
engedélyezett férőhelyek száma. 

 Fontos: jóváhagyott, záradékolt szakmai program érvényes, 
mellékleteivel együtt. 

 A jóváhagyást a Szakmai Programon a Záradékolás, pecsét vagy 

bélyegző, illetve a fenntartó képviselőjének aláírása jelzi. 

 
 



A szolgáltatás célja, a megvalósítani kívánt program konkrét 
bemutatása, … 

 

 

 

 A szakmai program konkrét, rendszerbe foglalt megfogalmazása.  

 A vonatkozó jogszabályok és egyedi sajátosságok alapján 
megfogalmazza az intézmény szakmai tevékenységét.  

 Itt célszerű részletesen ismertetni azt az ellátásformát, amire a koncepció 
készült, kiegészítve az intézménynek helyet adó település jellemzőinek 
leírásával, ismertetve az ellátandó célcsoportot, szociális jellemzőit, 
ellátási szükségleteit. Hány fő számára nyújtják a szolgáltatást, milyenek 
a tárgyi feltételek.  

Mindezeknek összhangban kell lenni a meghatározott célokkal és 
feladatokkal. 

 

 

 

 



… a létrejövő kapacitások, a nyújtott 
szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása, … 

 A szolgáltató által nyújtott kapacitás (ellátottak száma) 
miként viszonyul az ellátási területen más szolgáltatók által 
nyújtott szolgáltatási kapacitásokhoz. 

 Aktuális helyi statisztikai adatok, szolgáltatástervezési 
koncepcióhoz való kapcsolódás bemutatása. Kisebb 
másodelemzést is tartalmazhat. 

 Szolgáltatás formája, gyakorisága. 

 Szolgáltatás időtartama. 

 Szolgáltatás biztosításához szükséges személyi feltételek, 
kompetenciák és módszerek. 

 Szolgáltatás biztosításához szükséges óraszám, létszám. 

 



Más intézményekkel történő 

együttműködés módja … 



Intézményi, szervezeti kapcsolati háló bemutatása 

Kapcsolatépítés, 
Kapcsolattartás tartalma, intenzitása, 
formája 



Ellátandó célcsoport megnevezése … 

 

 2017. 02. 17-től: ellátandó célcsoport jellemzői helyett az 
ellátandó célcsoport megnevezése került be az 5/A §(1)b 
pontjába. 

 Milyen ellátási területre terjed ki a szolgáltatás nyújtása, 
igénybevevői kör bemutatása, potenciális igénybevevőknek 
milyen a szociális helyzete és egészségi állapota. 

  Szt. és Szakmai rendelet alapján gondoljuk végig a 
bemeneti oldalt- meg fogjuk tudni nevezni az ellátandó 
célcsoportot. 

 



Ellátás igénybevételének módja 

 Igénybevételi eljárás folyamatának bemutatása.  

 Az igénybevevő szempontjából mutassuk be, 
folyamatleírással (kérelem benyújtási lehetőségei, intézményi 
adatlapok hozzáférhetősége, stb.), 

 Igénybevétel feltételei: pl. hsny – gondozási szükséglet 
vizsgálat elvégzése,- az ellátott lakókörnyezetében, 
jövedelemvizsgálat elvégzése, 

 Az igénybevevő otthonában történő megkeresés keretei, 
szabályai. 

 jelzőrendszeres hsny – rászorultási feltételek ismertetése 

 Szükséges nyilatkozatok, igazolások, szakvélemények 
ismertetése, (pl.:adatvédelem, KENYSZI jelentés, demencia 
szakvélemény, egészségi állapotra vonatkozó igazolás, stb) 



Ellátás igénybevételének módja II. 

 Megállapodás megkötésének nem csak tényét, de 
jelentőségét is fontos ismertetni. 

 Nyitvatartási idő, szolgáltatás nyújtásának időtartama. Pl. 
hétvégi vagy hétközben hosszabbított időtartamban történő 
hsny igénybevételének lehetőségének bemutatása, 

 Térítési díj, eseti térítési díjak  rendszerének ismertetése 
(itt nem a konkrét intézményi térítési díjat!) 

 Elérhetőségek közlése. 

 Az igénybevétel helyi gyakorlatát is ki kell hangsúlyozni, 
amely lehet az igénybevételre, vagy egyes elemeire készült 
protokoll alapján. 

 



Szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi 

módja  

 Leírás arról, hogy mit tesz a szolgáltató annak érdekében, 
hogy minél szélesebb körhöz eljusson a szolgáltatásról 
az információ. 

 Milyen módon kerül megismertetésre a potenciális 
igénybevevői körrel a szolgáltatás? 

 Milyen tájékoztatási felületeket alkalmaznak? 

 Infokommunikációs akadálymentesítés? (Hozzáférhetőek 
a tájékoztató anyagok fogyatékossággal élők számára is?) 

 Hogyan kívánják elérni azokat a rászorulókat, akik infó-
kommunikációs eszközök használata szempontjából 
szeparálódtak? (internetes hozzáférés és/vagy felhasználói 
ismeret hiánya?(„digitális szakadék”) 

 Internet penetrációban az Úniós átlagtól már csak 6 %-al 
maradunk el, de az a 65-74 éves korosztálynál van. 



Demens személyek nappali ellátása 

kiegészítő szabályok 

 Az ellátottak állapot-felmérési módszerének 
bemutatása, 

 az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és 
fejlesztésére irányuló program, 

 a biztonságos tárgyi környezet bemutatása, 

 a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, 
neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködés 
módja. 

 



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Kiegészítő szabályok a szakmai 

programmal kapcsolatban  

 A használt műszaki rendszer leírása, 

 a segítségnyújtás - a segélyhívástól a krízishelyzet 
megoldásáig tartó - folyamatának a leírása. 

 



szolgáltatási  

elemek  

a 

Példák 

meghatározására 

A fenntartó mely szolgáltatási elemeket biztosítja… 



Felügyelet 

Közösségi 
fejlesztés Gondozás 

Tanácsadás 

Esetkezelés 

Háztartási vagy háztartást 
pótló segítségnyújtás 

Készségfejlesztés 



Módszertani prológus a szolgáltatási elemek elé 

 A szolgáltatási elemek önálló egységek.  

 Határterületi kérdések: A szakmai programunk megtervezése 
során fel kell ismerni, hogy egyes szolgáltatási elemeknek hol 
találhatók a határterületei. 

 A szolgáltatási elemek nem feltétlenül kapcsolódnak 
egymáshoz, de vannak elemek amelyeknek az együttállása, 
együttjárása megfigyelhető; egymáshoz való kötésük 
elengedhetetlen, vagy egy bizonyos tevékenységi folyamatnak 
egy adott szakasza „X” szolgáltatási elem, másik szakasza „Y” 
szolgáltatási elem. (tanácsadás - esetkezelés! felügyelet-
gondozás; készségfejlesztés - közösségi fejlesztés). 

 



 Ezek elemzése során alkottuk meg azt a triászt 
(a segítő bevonódásának mértéke az alapegység: 
önállóan, felügyelettel, segítséggel), amely 
segítheti minden egyes elem megértését, 
besorolását.  
 Egy adott szolgáltatási elem egyszerre több 
szolgáltatás palettáján is megjelenik, más-más 
tevékenység tartalommal. (pl. felügyelet 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali 
ellátás). 



Az egyes tevékenységek besorolását 
segítő triász 

Önállóan 
Felügyelettel 

Segítséggel 



Nappali ellátás szolgáltatási elemek 

 tanácsadás, 

 készségfejlesztés, 

 háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, 

 idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés,  

DEMENS NAPPALINÁL IGEN!? 

 esetkezelés, 

 felügyelet, 

 gondozás és 

 közösségi fejlesztés 

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. 



Nappali ellátás kutatás 

Időtartama:  

2017. augusztus-szeptember 

 

 

 Kiküldött kérdőívek száma: 824 címre  

 Válaszadók száma adattisztítás után: 447  

 Teljesen kitöltött kérdőívek száma: 382  

 Részlegesen kitöltött kérdőívek száma: 65

  
 



 
Kutatási kérdések 
 

1. Szakmai programba illesztendő szolgáltatási elemek 
száma, megnevezése, 

2. 45 tevékenységet kellett besorolni a válaszadóknak, hogy 
melyik tevékenységet mely szolgáltatási elembe sorolja. 

3. Az adott tevékenységeket milyen gyakorisággal nyújtja?  

Cél: az elemzést követően az idősek nappali ellátásra 
készülő szakmai ajánlásba építeni a szükséges 
megállapításokat, ezzel segítve a szolgáltatók munkáját. 

 



A szakmai programba „választott” 

szolgáltatási elemek megoszlása 
%

tanácsadás 432 96,6%

készségfejlesztés 380 85,0%

háztartási vagy háztartást pótló 

segítségnyújtás 384 85,9%

esetkezelés 342 76,5%

felügyelet 355 79,4%

gondozás 396 88,6%

közösségi fejlesztés 356 79,6%

Szolgáltatási elem megnevezése



Biztosított szolgáltatási elemek száma % 

1 db 7 1,6% 

2 db 11 2,5% 

3 db 21 4,7% 

4 db 32 7,2% 

5 db 63 14,1% 

6 db 81 18,1% 

7 db 232 51,9% 



1 db szolgáltatási elem biztosítása esetén a választott 
szolgáltatási elem 7 

tanácsadás 3 

készségfejlesztés 1 

háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 1 

gondozás 2 



2 db szolgáltatási elem biztosítása eletén 
a választott szolgáltatási elem: 11 

tanácsadás-készségfejlesztés 3 

háztartási és közösségi 1 

tanácsadás-felügyelet 1 

tanácsadás-közösségi 1 

háztartási-gondozás 5 



Néhány kiemelés 



Pihenés biztosítása 

 

 

 

 A kitöltők 64,2 %-a gondozás szolgáltatási elembe sorolta 

 23,8 %-a felügyeletbe  

 

Gondozás 



„Általános információ nyújtása” 

 

 

 

 A válaszadók 82 %-a tanácsadás,  

 3 % esetkezelés 

 6,9 % gondozás szolgáltatási elembe sorolta. 



„Családi és társas kapcsolatok fenntartásának 
támogatása” 

 A válaszadók 23 %-a esetkezelés,  

 9,9 % készségfejlesztés, 

 25,2 % közösségi fejlesztés, 

 18,7 % gondozás szolgáltatási elembe sorolta. 

 



„Fürdés lehetőségének megteremtése” 

 

 

 

 

 A válaszadók 72,7 %-a, gondozás 

 24,4  % háztartást pótló segítségnyújtás 

 1,3 % felügyelet szolgáltatási elembe sorolta. 

 



Megkeresés 

Felügyelet 

Lakhatás 

Gondozás 
Háztartási vagy háztartást pótló 

segítségnyújtás 

Készségfejlesztés Közösségi 
fejlesztés 

Esetkezelés 

Étkeztetés 

Tanácsadás 

Pedagógiai 
segítségnyújtás 

Gyógypedagógiai 
segítségnyújtás 

Szállítás 

(Nappali ellátás) szolgáltatási elemek 



 

Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit 

figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, 

szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási 

folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen 

egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, 

amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy 

nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. 

Tanácsadás 



Mi áll a tanácskérés hátterében? 

 Hiány, bizonytalanság, diszkomfort érzés, konkrét vagy 
kevésbé konkretizált kérdés áll.  

 Ez az igény, érzés sokszor nem pontos vagy csak körülbelül 
sikerül meghatározni.  

 Ennek megfelelően sokszor valamilyen pontosítás, 
meghatározás, információszerzés, a bizonytalanság 
érzésének csökkentése a tanácskérő célja. 

 



 

 A tanácsadás eseti problémamegoldáshoz kapcsolódó 

információk átadására szolgál, így támogatva az 

igénybevevő személy önrendelkező, önsegítő és 

öngondoskodó attitűdjének kialakulását. 

  Általános információnyújtás, tájékoztatás, amely 
legfeljebb néhány alkalmat ölel fel.  

  Speciális szakemberek bevonása, célszervezetek felé 
történő átirányítás. 

Tanácsadás 

„A tanácsadás nem más, mint a 
tájékoztatás, közvetítés?” 



 A tanácsadás leggyakrabban szóban megvalósuló 
tevékenységet jelent.  

 Lehet még papír alapú levélben, közvetítő személyen, 
informatikai eszközökön keresztül: - telefonon, levélben, 
skype-on történő.  

 Ezen esetekben a személyes találkozás során működő 
összes kommunikációs csatorna (szóbeli, nem verbális, 
metakommunikáció) közül csak egy-kettő használható, 
amely a hatékony működés érdekében speciális 
gyakorlatot, tudásokat igényel. 

 

Tanácsadás 



 

 A tanácsadás során megadjuk az ellátott igényeinek 
megfelelő információkat,- egyéni szükségletüknek 
megfelelő kommunikációs csatornán keresztül   

 kellő mennyiségű és minőségű információval 
rendelkezzenek az őket érintő információhiányos 
életterületeken alternatívákat kínálva. 

 Direktív-információ közlése (nem utasítást közlő, 
tájékoztató jelleg, döntést meghagyó), 

 Non-direktív. A nondirektív tanácsadás hatékonyságát 
meghatározó egyik kulcstényező, hogy  tanácsadóként 
milyen viszonyban állunk a tanácskérővel. Ha a 
tanácskérő ellátottként folyamatosan és más helyzetben is 
ismer bennünket, akkor ez befolyásolni fogja tanácsadási 
kapcsolatunkat is.  

 

Tanácsadás 



Tanácsadási munkaformák esetei 
(Kivel? Hogyan? Mikor?)  
 
Egyéni, közvetlen tanácsadás: 

 Ellátás igénybevétele előtt kér tanácsot érintett idős 
személy.  

 Már ellátottként kér tanácsot idős személy. 

Egyéni, közvetett tanácsadás: 

 Az ellátás iránt közvetítői szerepben (érdeklődő 
hozzátartozója, rokona, barátja, ismerőse), az érintett idős 
személy megbízásából érdeklődő kér tanácsot.  

 Az ellátás során a kliens hozzátartozója, rokona, barátja, 
ismerőse, szomszédja kér tanácsot a klienssel kapcsolatban. 

 



Csoportos tanácsadás esetei 
 

 Ellátás igénybevétele előtt kérnek tanácsot érintett idős 
személy és családtagjai közösen. 

 Ellátottként kérnek tanácsot idős személy és családtagjai 
közösen. 

 Ellátottak kisebb-nagyobb csoportja kér tanácsot őket 
érintő témában, ügyben. 



Szakmai kompetencia elvárások  
(ki végezze?) 
 

 A direkt tanácsadást, a nappali ellátásban szociális 
gondozó vagy nappali ellátás vezetőként dolgozó 
munkatárs egyaránt végezheti. 

 A nondirektív tanácsadást az empatikus, aktív hallgatást 
igénylő munkaszakaszig a szociális gondozó munkatárs is 
végezheti, ha ez indokolt.  

 Ezt követően jó, ha átadja magasabb képzettségű 
kollégájának a tanácsadást.  



 

Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő 

magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek 

kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és 

alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok 

gyakorlására. 

Készségfejlesztés 



 Idős emberek szociális készségei a mindennapi életben 
állapot rosszabbodás miatt csökkenhetnek.  

 Gyakorlásra, az elakadásokon való átsegítésre, aktivitásra 
van szükség, hogy a képességek, készségek hanyatlását 
késleltessük, megfékezzük, ezért fontos hogy az idős 
embert felkészítsük az öregedés fizikai és lelki 
változásaira, az erősségekre építő és fókuszáló ellátásban.  

Készségfejlesztés 



 

 A készségfejlesztés célja, hogy az igénybe vevő a lehető 
legnagyobb mértékben megőrizze testi, szellemi, lelki, 
szociális és spirituális életminőségét, hogy olyan ellátást 
kapjon, amely meglévő önállóságának megtartását 
támogatja, késlelteti állapotának romlását és ez által meg 
tudja őrizni emberi méltóságát.  

 A készségfejlesztés alapelvei közt szerepel, hogy az önálló, 
önrendelkező életvitelt minél további fenntartsuk, 

 őrizzük meg az igénybe vevő társadalmi aktivitását, 
személyközpontú ellátás biztosításával, segítve ezzel a 
lehetőségek szerint aktív, méltóságteljes időskor megélését, 
az autonómia megőrzését.  

Készségfejlesztés 



 

A meglévő kompetenciák megőrzése, fenntartása, lehetőség szerint 
bővítése a cél, a minél nagyobb önállóság érdekében a következő 
területeken: 

 

 Önkiszolgálási képességek, 

 Kommunikációs készségek ,  

 Döntéshozatali képességek és a közösségi tudat,  

 Személyes kapcsolatok kialakításának és fenntartásának 
fejlesztése. 

 
          

Készségfejlesztés 



 A szolgáltatási elem megvalósítása, kivitelezése 
kapcsán elérjük, hogy a nappali ellátásban 
résztvevő személyek aktivitása úgy növekedjen, 
hogy önrendelkezési döntései alapján önállósága a 
legtöbb területen biztosítva legyen, miközben 
biztonságban érzi magát.  

 Ez járuljon hozzá egészséges életéhez és erősítse 
társadalmi részvételét. 

 

Készségfejlesztés 



 

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. 

Háztartási vagy háztartást 
pótló segítségnyújtás 



Mit értünk „mindennapi ügyek „ alatt? 

 Közüzemi ügyintézés: azon ügyek intézésében való 
segítségnyújtás, amely az ellátott háztartásához kapcsolódik és 
elengedhetetlen a mindennapi élet során, az önálló életvitel 
megtartásához: 

 figyelemmel kíséri a közüzemi számlák befizetési határidejét, 
valamint segítséget nyújt a befizetésben 

 leolvasni és bejelenteni az óraállásokat 

 biztonságérzet elősegítése egyes szolgáltató cégek szerelési, 
karbantartási munkálatainak elvégzése során 

 



 bevásárlás a megfelelő infrastrukturális háttér esetén, 
megrendelés alapján házhozszállítással (nagyobb 
városokban on-line rendelés segítése vagy egyes 
üzletekkel együttműködési megállapodás alapján), mint 
mindennapi ügyintézésben való segítségnyújtás 

 pénzgazdálkodás segítése (igény esetén a havi jövedelem 
elköltéséhez iránymutatás nyújtása az ismert felmerülő 
költségek tekintetében) 

 fizikai alapszükségletek biztosítása 

 személyi higiéné biztosításában való közreműködés 

 tisztálkodási lehetőség biztosítása 

 ruházat rendben tartásában való segítségnyújtás: mosás, 
vasalás, ruhajavítás 

 

 



 

 

közüzemi tartozások miatt 
háztartása fűtés, világítás stb. 
nélkül marad - 
visszakapcsolásos ügyintézés 

 

háztartásvezetés kapcsán 
felmerült problémák 
megoldásában való 
segítségnyújtás (pl.: hó 
eltakarításának megszervezése, 
tüzelő behordásának 
megszervezése) – házi 
segítségnyújtásban nem 
részesül, de segít a 
szervezésben, hogy valaki 
részére megcsinálja ezeket a 
feladatokat. 

 

 



 

Egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő 

integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, 

kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző 

célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, 

szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi 

együttműködéseket valósít meg. 

Közösségi fejlesztés 



A közösségi fejlesztés célja  
 

 

 

 Az idős ellátotti célcsoport speciális életkori,  fiziológiás lelki, 
szellemi, szociális és spirituális sajátosságait figyelembe vevő, arra 
interaktívan építő, értékeket adó, kooperatív tevékenység lesz,  

 mely egyaránt szolgálja a helyi tudások (tapasztalati tudások), 
attitűdök, emberképek, társas, közösségi együttműködések, 
hagyományok, helyi ünnepi kultúra megőrzését,  

 valamint új tudások, attitűdök, hagyományok teremtését, kulturális 
programokhoz történő hozzáférést a helyi közösség  tudásainak, 
emberi értékeinek megőrzése és kreatív, öntevékeny megújítása 
érdekében.  

 Eszközeivel képessé teszi az egyént a közösségi részvételre, az 
aktív időskor megtapasztalására és a közösség tagjait az aktív idős 
kor pozitív szemléletű befogadására, szemben az ageizmussal. 

 

 

 



 
Életkori 
Fiziológiás 
Lelki 

sajátosságok 
Szellemi 
Szociális 
Spirituális 

 

Interaktív 
Kooperatív 

Értékeket adó tevékenység 

Helyi tudások (tapasztalati tudások), attitűdök, 

emberképek, társas, közösségi együttműködések, 

hagyományok, helyi ünnepi kultúra megőrzése 

A
 k

ö
zö

ss
ég

i 
fe

jl
es

zt
és

 m
eg

v
al

ó
su

lá
sa

 



A közösségi fejlesztés színterei   

 Intézményen belüli helyszín,  

 Intézményen kívül megszervezett programok:  

 jeles napok, ünnepkörökhöz kötődő rendezvények 
megtartása, hagyományteremtés és őrzés facilitálásával,  

 film- és könyvklubok, szakkörök, múzeumbaráti körök,  

 amatőr tánc -és színjátszó csoportok, kórusok, kulturális 
hozzáférés segítése, 

 ezen szolgáltatási elem lehetséges tevékenységeit tekintve 
nagyon fontos, hogy a programok szervezésénél figyelni 
kell arra is, hogy azok nyitott formában, a lakosság 
számára is elérhető módon kerüljenek meghirdetésre, 
lebonyolításra.  

 



Tevékenységek a szolgáltatási elemen belül 

 az idős korban lévők közösségének fejlesztése: 

 a nappali ellátásban résztvevő ellátottak közösségi 
fejlesztése: 

 közösségi-, csoportszokások, rítusok kialakítása, új 
szokások, rítusok bevezetése: 

megérkezés,  

közlések,  

megosztások,  

együttműködések,  

ünnepek (névnap, születésnap) 

egymás családi eseményeinek támogatása 

 



Mikroközösségek 

Mikroközösségek 

Mikroközösségek 

Idősek nappali 
ellátása 



A helyi idős közösség fejlesztése 

 
 közösségi, idős korosztálynak szóló projektek 

fejlesztése, támogatása: WHO célkitűzései alapján, 
prevenciós, korrekciós jelleggel: 

mozgásos 

nagymozgást célzó: 

rendszeres kirándulások, túrák 

kampányszerű mozgásos projektek, 
megmozdulások, 

szedd magad akciók 

finommotorikát célzó: 

 kézműves tevékenységek versenyei, kiállításai 

 



A helyi idős közösség fejlesztése II. 
 

 
 Szellemi fejlesztők 

 ki-mit tud, 

 Scrabble, 

 Sakk, 

 Keresztrejtvény, 

 Harmadik Kor Egyeteme, 

Közéleti célzatú: 

 szakpolitikai egyeztető fórum („Vének tanácsához” hasonló 
helyi egyeztetések, ahol ágazati helyzetelemzés,- értékelés 
területén a tapasztalt, érett korosztályt a helyi szakpolitikák 
alakítói bevonják véleménykérő céllal) 

 



 Az idős korosztályt érintő helyi események, 
rendeletalkotási folyamatok kapcsán megszólítják 
véleményezési céllal (integrált közösségi döntéshozatal 
kultúrája), 

 történelmi megemlékezéseken, évfordulókon való aktív 
résztvétel, akár társszervezőként (Összetartozás napja, 56-
os megemlékezés, stb.), 

 helytörténeti jelentőségű szubjektív beszámolók („Az én 
településem” – a régi településkép megrajzoltatása fiatal 
grafikussal, így ez már generációk együttműködése is). 

 



Közéleti célzatú III. 

 helyi kulturális örökségek gondozása – helyi elfelejtett 
népdalok, szakrális énekek gyűjtése, rendszerezése – 
egyetemi képzésben résztvevő hallgatók 
közreműködésével (ének-zene, andragógia, kulturális 
antropológia, stb. szakos hallgatókkal). 

 helyi egyháztörténeti jelentőségű eseményekhez, 
személyekhez kötődő rendezvényeken való részvétel, 
visszaemlékező beszámolók. 

 



A helyi közösség fejlesztése az integráltabb közösség 

érdekében 

 

 „Egészséges és aktív időskor” projekthez hasonló 
kezdeményezések. 

 a helyi közösség rendezvényeinek korcsoporti 
integrációval való ötvözése (falunap, város ünnepe, 
települési szintű jeles napok). 

 

 



 
Generációs együttműködések 

 

 
 pótnagyi, pótunoka együttműködés (kíséret, felügyelet, 

mentálhigiénés kölcsönösségi együttműködések) 

 korrepetálás együttműködések, 

 hitéleti együttműködések (spirituális élmények a helyi 
egyházi közösségek, csoportos szervezésében) 

 internetes oktatás, cserébe élettapasztalat, „élő történelem”, 
helyismereti, idegen nyelv, modellezés, barkácsolás, faragás 
tudáscsere program 

 énekek, mesék, versek, szakrális énekek, hangszeres darabok, 
kézműves tevékenység, „gasztro-örökség” cserébe házkörüli 
segítség 

 hagyományos társasjátékok (kártya, malom, golyózás, 
gombfoci, stb.) cserébe telefonhasználat tanítása. 



A társadalom fejlesztése a befogadóbb 
társadalom megteremtése érdekében 
 

 Idősek hónapja, napja, idősek értékeit, élettapasztalatát 
bemutató műsor, program, 

 „szupernagyi”-program, műsor, médiaszereplés (a 
nagyszülők tudásait –főzés, sütés, javítás, szerelés, „taxi-
szolgálat”- aktív támogatásait mutatja be), 

 a mai családmodellek mellett létrejött új többgenerációs 
együttműködő családok pozitív példáinak bemutatása, 
ezen belül az idős generáció által vállalt szerepek. 

 



Az új szolgáltatási elem kapcsolata a 
korábbi szakmai jogszabály 
feladatellátásaival 
 

 A közösségi fejlesztés során, a korábbi „a helyi igényeknek 
megfelelő közösségi programokat szervez, valamint 
helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, 
csoportoknak” tevékenység tovább végezhető, csak azzal 
bővül, hogy az ellátottakat „kivisszük” az intézmény falain 
kívül és úgy keresünk kapcsolódásokat a helyi közösség 
tagjaival, korcsoportjaival.  

 Bekopogtathatunk mi is az óvodába, iskolába, más szociális 
intézménybe, kórházba. 

 



 A régi szabályozás „szabadidős programok szervezése” 
tevékenysége ezen szolgáltatási elem keretei között is 
alkalmazható, de jó kibővíteni a meghívottak körét és úgy 
szervezni egyre több szabadidős programot, hogy a helyi 
idős, idősödő korosztályból is hívunk, megszólítunk 
embereket. 

 A korábbi „speciális önszerveződő csoportok támogatása, 
működésének, szervezésének segítése” tevékenység 
szintén ezen szolgáltatási elem része. 



 

Az igénybe vevő, vevők szükségleteinek 
kielégítésére (problémájának megoldására, 

illetve céljai elérésére) irányuló, 
megállapodáson, illetve együttműködésen 

alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során 
számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, 
vevők saját és támogató környezete erőforrásait, 
továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, 

amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb 
problémák megelőzésébe. 

Esetkezelés 



Példák a szakmai tartalomra 

 Fontos az ellátás kezdetén annak feltérképezése, hogy 
mennyire képes az idős önmagát „menedzselni„. 

  Mik azok a területek, ahol segítségre szorul, mekkora ennek 
a mértéke.  

 A segítő intervenciók a nehézségek biológiai, pszichológiai 
és szociális tényezőinek vizsgálatán alapulnak, melynek 
során a szociális kontextus figyelembevétele kiemelt 
hangsúlyt kap.  

 A segítő intervenciók irányulhatnak személyen belüli 
változásokra, az egyénnek az életterében jelentős 
személyekkel való kapcsolatára és/vagy a szociális 
környezet változtatására.  

 Idősek nappali ellátás nyújtása során különösen hangsúlyos 
ez a szolgáltatási elem.  
 



 A megismerés alapja a szolgáltató és az igénybe vevő 
személy szoros együttműködése, de a felmérésbe 
bevonhatók a személy környezetében élő személyek, 
esetleg team-munka keretében, egyéb szakemberek. 

 A rendelkezésre álló adatok, információk alapján: 

 a problémák elemzése, kockázatok elemzése,  

 lehetőségek feltárása és a szolgáltatás tervezése történik 
meg, a számára legkielégítőbb tevékenységek, szolgáltatási 
elemek alkalmazásával.  

 Krízisintervenció, segítő beszélgetés, életvezetési 
tanácsadás, erőforrások beszerzése. (mélyreható humán 

erőforrás kompetencia elemzés alapján) 



Felvetődő kérdések 

 Ki a folyamat felelőse?  

 Ki végzi?  

 Hogyan kerül dokumentálásra? 

 Hogyan tervezzük meg a folyamatokat? 

 



 

Az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, 

illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai 

biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai 

eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll. 

Felügyelet 



 Személyesen, technikai eszköz segítségével biztosítható.  

 A felügyelet szolgáltatási elem célja az igénybe vevő fizikai 
biztonságának fenntartása a szolgáltatás adott színterén, 
illetve viselkedési kockázat fennállása esetén a lelki 
támogatást is szolgálja.  

 Nappali intézményi ellátás esetén a felügyelet 
megvalósulhat az intézményben, egyéb közszolgáltatásokhoz 
kapcsolódó helyszíneken. 

  Felügyeletnek minősül a közösségi közlekedési 
szolgáltatások igénybevétele során a szociális gondozó 
jelenléte is.  

Felügyelet 



Felügyelet 

Lelki biztonság 
Fizikai 

biztonság 

Étvágy, étkezés, 
folyadék felvétel, 

ürítés, 
gyógyszerbevétele, 

aktivitás 

Befogadottság, 
védettség 

érzése, 
valahova 

tartozás érzése 



 

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. 

GONDOZÁS 



 A gondozás holisztikus, specifikus, egyénre szabott, az 
egyéni szükségletekre reagáló. A gondozás komplex 
tevékenység, több gondozási elem együttes alkalmazásával 
érhető el.  

 kéz-és körömápolás, hajápolás biztosítása/segítése,  

 fürdés segítése, 

 folyadékpótlás segítése, ellenőrzése, 

 vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testhőmérséklet mérése,  

 támogatás terápia követésben: gyógyszerekkel kapcsolatos 
tevékenységek: gyógyszerek kiadagolása, gyógyszerek 
szájon át történő beadása, gyógyszer bevételének 
ellenőrzése 

 

 

DOKUMENTÁCIÓ? 



 testközeli és test távoli gyógyászati segédeszközök 
használatának segítése, gyakoroltatása, tisztántartás 
segítése,  

 fizikai aktivitás segítése - fizikai aktivitás ösztönzése, 
passzív, aktív, vezetett vagy támogatott/irányított mozgatás 
formájában, 

 pihenés biztosítása, 

 öltözködés segítése, ruházat felsegítése, gombolás, zipp-
zár felhúzása, az ellátott ruházatának épségének 
ellenőrzése, évszaknak és időjárásnak való 
megfelelőségének megtekintése, apróbb javítás elvégzése a 
ruhán (pl. gomb felvarrása)./Az ápolt külső pozitív hatással 
van az emberi kapcsolatokra is, ez nagyon fontos/ Sérült 
végtag esetében a ruhaneműt mindig a sérült végtagra 
húzzuk fel először, azután következik az ép végtag. A 
ruházat levétele ennek ellenkező sorrendben történik. 

 



Házi segítségnyújtás szolgáltatási elemek 

A házi segítségnyújtás 

 a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási 
segítségnyújtás, 

 a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás 

szolgáltatási elemet biztosít. 

 

Gondozás 

Háztartási 
segítségnyújtás 

Háztartási 
segítségnyújtás 



Felügyelettel 

Segítséggel 

Önállóan 

A segítői jelentét mértékének triásza 



 

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. 

GONDOZÁS 



 

 

 

 

 

 Terven alapuló célzott segítségnyújtás. (akkor is, ha nincs 
egyéni gondozási terv kötelezettség, a folyamatot 
terveznünk kell) 

 Az ellátást igénylő szükségleteihez (életkornak, egészségi 
állapotnak, élethelyzetnek megfelelő) igazodó 
segítségnyújtás. (pl. gondozási szükségletnek megfelelően, 
megállapodásban rögzített, vállalt tevékenységek) 

 A gondozási tevékenység során különösen hangsúlyosan 
jelenik meg  az ellátottak fizikai szükségletének 
kielégítése, fizikai állapotának megőrzése, meglévő 
képességeinek és önellátásának megtartása, erősítése 
céljából végzett tevékenységek. CÉLZOTT SEGÍTÉS. 

 A házi segítségnyújtás tevékenységeit és 
résztevékenységeit a Szakmai rendelet 5. sz. melléklet II. 
tartalmazza. 

 

 

 

 



 Házi segítségnyújtás esetén a gondozás szolgáltatási elemben 
egy fontos mozzanat, hogy az igénybevevő lakásán, 
lakókörnyezetében kell biztosítani a szolgáltatást. 

 

 

 

 

 



Gondozás 

lakókörnyezetben 

Intézményben 

lakókörnyezetben, 

közterületen 

Házi 

segítségnyújtás 
jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás ? 

Bentlakásos 

Nappali ellátások 



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Biztosított szolgáltatási elem 

 



 

Az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, 

illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és 

fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy 

technikai eszközzel, eszközökkel biztosított 

kontroll. 

Felügyelet 



 Személyesen, technikai eszköz segítségével biztosítható.  

 A felügyelet szolgáltatási elem célja az igénybe vevő fizikai 
biztonságának fenntartása a szolgáltatás adott színterén, 
illetve viselkedési kockázat fennállása esetén a lelki 
támogatást is szolgálja.  

 A felügyelet megvalósulhat az igénybe vevő 
lakókörnyezetében, intézményben, egyéb 
közszolgáltatásokhoz kapcsolódó helyszíneken. 

 

Felügyelet 



Mit jelent a 

gyakorlatban a 

felügyelet szolgáltatási 

elem biztosítása 

jelzőrendszeres ház 

segítségnyújtás esetén? 

 

 

Egy része 

TÁVFELÜGYELET 

formájában 

megvalósuló, technikai 

eszköz bevonásával 

biztosított személyes 

kontroll. 

 

 



ALARM 
Felügyelet Gondozás 

Felügyelet 



 

Gondoskodás hideg, illetve meleg 

ételről alkalmilag vagy rendszeresen a 

szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, 

szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy 

közterületen. 

Étkeztetés 



Étkeztetés szolgáltatás nyújtása 
során … 

Étkeztetés 

Gondozás? 

Tanácsadás? 

Étel,ital 

biztosítása 

Pl. Étel 

elfogyasztás 

segítése 

Pl. Diéta, 
eszközhasználat 

módja, kézhigiéné 

Felügyelet? 

Önálló elfogyasztás 
felügyelete, 

viselkedési kockázat 
figyelembe vétele 

Készségfejlesz
tés? 



Mi a helyzet a szállítással? 

 

 

 

Az étkeztetést biztosító szolgálatok, 

intézmények a       szolgáltatási 

elemet nem jelenítik meg a szakmai 

programban, mert 

A szállítás nem opcionálisan válaszható 

szolgáltatási elem. 

Az étel házhoz szállítása az étkeztetés 

biztosításának egy módja, az étkeztetés 

szolgáltatási elem része. 

 

 

 

Szállítás 



Szolgáltatási elemek hatása a különböző szinteken 

 Az egyes szolgáltatási elemekhez tartozó tevékenységek 
különböző szinteken jelennek meg, 

 Egy adott tevékenység más-más formában jelenik meg a 
különböző szolgáltatási elemekben, 

 Más kompetencia jelenik meg pl. felügyelet szolgáltatási 
elemben jelzőrendszeres hsny , vagy nappali ellátás esetén, 

 A felügyelet szolgáltatási elem kompetenciái erősen 
korrelálnak a gondozás szolgáltatási elem tartalmával, azaz 
nem függetlenek egymástól,szakmatartalmilag, 

 Szolgáltatási elemek hatása  függ a tevékenység helyszínétől 
és a segítői beavatkozás mértékétől 

 



Felügyelet 

Gondozás 

Háztartási vagy 
háztartást pótló 
segítségnyújtás 

Tanácsadás 

Esetkezelés 

Közösségi 
fejlesztés 

Készségfejlesztés 



modszertan@szgyf.gov.hu 

Köszönjük a figyelmet! 

+36 30 584 44 16 


