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Csendes nap 2010.11.29-30.
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„Bartimeus Védőotthon”

Jármi Református Egyházközség  

„Bartimeus Védőotthon”

Fogyatékkal élők nappali

intézményi ellátása 40 férőhely

Idősek Klubja 30 férőhely

Házi segítségnyújtás 45 fő részére

Korai Fejlesztő-felkészítő

foglalkozás (Megállapodás-

ÉFOÉSZ)



Intézményünk



Felkészülés

 Milyen típusú fogyatékkal élők részére kívánom 
biztosítani a szolgáltatást? (helyigény, csoportok 
kialakítása 6-8 fős )

 Mikortól Kb.

 Mekkora az ellátási terület nagysága?

 Hogyan jut be az intézménybe az ellátást 
igénybevevő? ( Támogató szolgálat)

 MEG TUDOM-E A FÉRŐHELYEKET TÖLTENI?

 Legfontosabb, tudom-e majd ezek által 
biztonságosan működtetni?  
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Engedélyeztetés  

A 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza a működési 
engedélyezés hatósági eljárását (formanyomtatvány a 
www.afsz.hu weboldalon található)

Engedélyező szerv: a területileg illetékes városi jegyző

 Kérelem - előzetes szakhatósági hozzájárulással (a leendő fenntartó 
kéri meg a kérelem beadása előtt) 

Előnye: az engedélyezési eljárás időtartama rövidül

Kérelem – szakhatósági hozzájárulás nélkül ( az engedélyező szerv
kérelmezi a szakhatósági hozzájárulást

Szakhatóságok

 Építésügy

 ANTSZ

 Tűzoltóság

 Közlekedés Felügyelet

http://www.afsz.hu/
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Csatolandó dokumentumok I.

1. Két Presbitériumi Határozat

döntés az intézmény beindításáról, működtetéséről, 

szakmai dokumentumok elfogadásáról

2. Szakmai Program és mellékletei

Megállapodás tervezet

Költségvetés tervezet

Házirend

Szervezeti és működési szabályzat – szervezeti ábra

3. Dolgozók végzettségét alátámasztó dokumentumok,

4. Dolgozókkal előzetesen megkötött munkaszerződése 
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Csatolandó dokumentumok II.

5. Fenntartó képviselője és az alkalmazni kívánt dolgozók együttes
nyilatkozata, hogy rendelkeznek a megfelelő végzettséggel és
közalkalmazotti munkaviszonyt létesítenek a szolgáltatás
megkezdésekor

6. Épület biztosítás, munkáltatói felelősség biztosítás (harmadik
személynek okozott kárra vonatkozóan)

7. APEH igazolás közteher mentességről (30 napnál nem régebbi)

(internetes bejelentkezés)

7. Az egyház bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos
adatairól kiadott 3 hónapnál nem régebbi kivonatot
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Szakhatóságok I.

 ANTSZ - ebédlő, mosogató, mozgáskorlátozott mellékhelyiségek, 
zuhanyzók, dolgozói zuhanyzók, mellékhelyiségek nemenként 
biztosítottak-e, a dohányzásra kijelölt helyiség (fedett, védett 
helyen van-e), tisztítószerek nyilvántartása, veszélyes anyagok 
használatára vonatkozó engedély-takarítónőt főállásba kérnek 

 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal- étkeztetés esetén 
vizsgálja, hogy az intézmény élelmiszer biztonsági szempontból 
megfelel-e (konyha-ételmaradék), HACCP- helyi állatorvos egy 
szerződés

 Tűzoltóság – az épület állaga, szerkezete, a helyiségek kialakítása 
tűzvédelmi szempontból megfelelő-e (elektromos –villamossági 
berendezések, füstjelző berendezés, oktatást engedéllyel 
rendelkező szakember végezte-e, nyilvántartás)  
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Szakhatóságok II.

Építésügy

Régi épület - Ha az épületre már van működési engedély kiadva
pl. Mi esetünk önkormányzat, akkor az épületet át kell
minősíteni az építésügyi hatóságnál – hosszadalmas -6 m2/fő
kért tőlünk az építésügy

Új épület-használatba vételi engedély szükséges

Mozgáskorlátozott részére az akadálymentesség biztosított-e
(bejárat, ajtók mérete, emeletre lift)

Közlekedés Felügyelet

Parkoló kialakítása

Közlekedés Felügyelettől kell kérni a parkolók felrajzolását, 
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Engedélyezési eljárás folyamata

• mellékletekKérelem

• Módszertan véleményezése
Szakmai 
program

• ANTSZ

• Tűzoltóság

• Építésügyi hatóság

Szakhatósági 
hozzájárulás

• Jogerősítést követően működés megkezdése
Működési 
engedély
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Intézményünkben működő foglalkozások I.

KORAI FEJLESZTŐ-FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS

Az ellátási területen fogyatékkal élő gyermekek már 0 éves kortól fel 

kereshetik az intézményünket.  

Intézményünk együttműködési megállapodást kötött az  ÉFOÉSZ 

Megyei szervezetével 15 gyerek ellátására.

Személyi és tárgyi feltételeket közösen biztosítjuk. (gyógypedagógus, 

gyógyped. asszisztens, gyógytornásztornász segítségével történik a 

fejlesztésük)
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Intézményünkben működő foglalkozások 
II.

Szociális foglalkoztatás –jogszabályi háttér

 112/2006 (V.12) Korm. rendelet

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális 

foglalkoztatási támogatásról

„ 6 hónap” – az intézménynek jogerős működési engedéllyel kell 

rendelkezni

 92/2008. ( IV.23.) Korm.rend. 5.§ (2) alkalmassági vizsgálat „az 

ellátott legalább hat hónapja nappali ellátásban részesül,  
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Szociális foglalkoztatás 

 Kérelem (Észak-alföldi 

Közigazgatási Hivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kirendeltsége )

 Szakhatóságok (ÁNTSZ, 

Tűzoltó)

 Engedély (Foglalkoztatási 

forma, engedélyezett létszám, 

tevékenységi formák



„Bartimeus” Védőotthon

Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkozás 15 fő

Egyéni és csoportos fejlesztés –fontos- reggel munkaidő előtt 

Nyílt munkaerő-piacon való részvétel 



Intézményünkben működő foglalkozások 
III.

Nappali ellátás keretében

 Szabadidős, sport rendezvények

 Kulturális programok 

 Manuális, kreatív foglalkozások

 Egyházi és világi ünnepek 

 Kirándulások
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Ellenőrzéshez javaslat! Figyelem!

 Dokumentáció pontos, precíz , naprakész vezetése

 Orvosi dokumentumon „B lapon önellátásra részben 

képes, vagy nem képes” (nem jó a segítséggel képes)

 Az I. fokú Orvosi szakvélemény- végleges vagy a 
szakrendelő intézet adta ki- „7 pontos” 

 Gyermekek étkeztetése esetén a normatív támogatást 
igazoló dokumentumok – Gyvt. 147-148.§ Érvényesség!
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 Hosszú távon jól dolgozni, csak jogszabályt betartva, 

és azt ismerve lehet!

 Legfontosabb a biztonságos működtetés

 Köszönöm a figyelmet, további jó munkát kívánok!

Kovács Lajosné                                                              



18

Áldott Karácsonyt!

http://szepkaracsony.hu/kepek/ChristmasWallpapers85.jpg

