
1 

 

Fény Felé Alapítvány Lakóotthonának 

Szakmai Programja 
 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 
Az intézmény megnevezése:    Fény Felé Lakóotthon  

Székhelye:      4225 Debrecen, Függetlenség u. 4.   

 

 

Fejlesztő  foglalkoztatás: Kincsesláda Fejlesztő Foglalkoztató 

4031 Debrecen, Kishegyesi u. 42. 

 

Fény Felé Esélycentrum 

4225 Debrecen, Harmat utca 41. 

 

Fény Felé Kincsesláda Műhely 

4225 Debrecen, Rózsástelep utca 24. 

 

 

Feladata:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti alapszolgáltatások 

nyújtása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet szerinti szakmai tartalommal. Biztosítja az egyes 

szolgáltatások közötti koordinációt.  

 

Biztosított szolgáltatások: 

 Rehabilitációs célú lakóotthon 

 Fejlesztő foglalkoztatás  

 

Az intézmény biztosítja: 

 A napi huszonnégy órás szolgálatot. 

 A lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást. 

 A napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal meleg étel. 

 Orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkeztetési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb 

étkeztetés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja. 

 Szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, amennyiben az ellátást igénybe vevő 

megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik. A teljes körű ellátás 

részeként nyújtott ruházat és textília legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint 

az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerint más 

lábbelit- továbbá három váltás ágyneműt, tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a 

tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket tartalmazza. ( A személyes használatra kiadott 

ruházat és textília az intézmény tulajdonát képezi.) 

 A ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a házirendben meghatározott módon végezzük. 

 Az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodik az ellátást igénybe vevő 

egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség 

szerinti ápolásáról, valamint a szakorvosi ellátásához és a kórházi kezeléséhez való 

hozzájutásáról. 

 Az ellátást igénybe vevő költségén az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken 

túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet beszerzését. (A rendszeres 

és eseti egyéni gyógyszerszükséglet költségének viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I.7) 

SzCsM rendelet 52.§ (6) és (8) bekezdésében szabályozott esetekben köteles. 

 Az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében biztosítja – többek között-

: 

- a személyre szabott bánásmódot, 
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- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, 

- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit 

- a családi és társadalmi kapcsolatok kulturált és zavartalan fenntartásának személyi és tárgyi 

feltételeit. 

 

  

A Fény Felé Lakóotthonban egyéni fejlesztési tervet készítünk minden ellátottunk részére. Az egyéni 

fejlesztési terv a fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthonban elhelyezett személy részére az 

egyénre szabott bánásmód leírását, az önellátási képesség fejlesztését tartalmazó dokumentáció. Az 

egyéni fejlesztési terv az ellátott személyről készített (gyógy)pedagógiai, egészségi és mentális állapotra 

vonatkozó jellemzés alapján készül. Az egyéni fejlesztési tervet az intézmény vezetője készíti el, 6 

havonta team megbeszélés formájában értékelik, valamint megújítja azt. 

 

A szolgáltatást nyújtó egységek integrált szervezeti formában működnek. A szervezeti egységek 

munkáját az intézményvezető hangolja össze. Ellátottaink egy része fejlesztő foglalkoztatásban vesz 

részt. A Fény Felé Alapítvány akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, így akkreditációs 

munkaszerződéssel is több ellátottunkat foglalkoztatjuk. 

 

Az együttműködés és ésszerű munkamegosztás lehetővé teszi a gondozottak szociális helyzetének, 

korának és egészségi állapotának megfelelő ellátás biztosítását, foglalkoztatását. 

 

1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet 6.§ (10) A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott 

személy, valamint közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban Ptk.) 8:1.§(1) bekezdés 1. pontja) az ellátásban részelülő személlyel tartási, életjáradéki 

és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt – illetve annak megszűnésétől számított egy évig – nem 

köthet. 

 

 

A Szolgáltatás Alapelvei  

 A megvalósuló szolgáltatás alapvetően három fő tényező kölcsönhatásából épül fel. A szolgáltató ezek 

közül az egyik, a másik a szolgáltatást igénybevevő személy, a harmadik pedig az a szolgáltatási 

környezet, amiben a szolgáltatás megvalósul.  A szolgáltatás alapvető irányelvei mindhárom területet 

érintik, de egy elv mást jelenthet a szolgáltatónak, az ellátottnak és mást jelent a szolgáltatási 

környezetre nézve, s e három terület minősége jelentős mértékben befolyásolja egy adott elv 

érvényesülését, működését, megvalósulását.   

Amikor a szolgáltatás alapelvei meghatározásra kerülnek, nem csak a fogyatékos személyek alapvető 

ellátási szabályait kell figyelembe venni, hanem a szolgáltatásszervezés alapelveit is, valamint az elvek 

közötti konfliktusok feloldásának elvi alapjait is.  

 

Egyéni szükségletek elve   

A megvalósuló segítő tevékenység a szolgáltatást igénybevevő személy fogyatékosságából, egészségi 

állapotából, általános jellemzőiből fakadó szükségletek és igények, a szolgáltatás tárgyi és személyi 

feltételrendszeréből fakadó lehetőségek, kapacitások, a szolgáltatási környezet támogató és akadályozó 

elemeinek keretei között létrejövő kölcsönhatás eredményeként születik meg. A szolgáltatás tervezése 

és megvalósulása során a szolgáltatás résztvevői a fenti három tényező közötti optimális összhangra 

törekednek.   
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 Normalizáció   

A Normalizáció elve szerint a szolgáltatást úgy kell megszervezni és megvalósítani, hogy általa a segített 

személy életvitele lehetőség szerint közelítsen a társadalom általános életviteli normáihoz, elvárásaihoz. 

A normalizáció elve feltételezi és elvárja, hogy a szolgáltatás igénybe vevője törekedjen az önálló, teljes 

értékű életre, arra legalább részlegesen alkalmas, vagy alkalmassá tehető, a szolgáltatási környezet 

alkalmas ennek megvalósítására, illetve erre alkalmassá tehető, valamint, rendelkezünk-e azzal az 

eszközrendszerrel, amivel a szolgáltatás igénybe vevőjét ehhez hozzásegíthetjük. A normalizáció elve 

az alapja számos más, szolgáltatást érintő irányelvnek. 

 

Önrendelkezés elve   

Az önrendelkezés elve szerint a szolgáltatás igénybe vevője (illetve meghatározott esetekben) a 

közvetlen segítő környezete képes, vagy képessé tehető az életvitelt befolyásoló felelős döntéshozatalra, 

a szolgáltatási környezet lehetővé teszi a döntéshozatalt, a szolgáltatás pedig képes a szolgáltatás 

igénybe vevőjét ebben támogatni, a született döntést pedig elfogadni, megvalósulásához aktívan 

hozzájárulni.   

 

Azonos jogok és kötelezettségek elve   

Az elv szerint a szolgáltatás célcsoportja a társadalom más tagjaihoz hasonlóan rendelkeznek alapvető 

jogokkal, kötelezettségekkel, ezeket a jogaikat és kötelezettségeiket ismerik, és jogaikkal élni kívánnak, 

kötelességeiket pedig teljesítik. A szolgáltatási környezetben rendelkezésre kell állni a jogok és 

kötelezettségek megismeréséhez és teljesítéséhez szükséges feltételeknek, illetve ezek hiánya esetén a 

szolgáltatásnak erről gondoskodnia kell. A szolgáltatásnak el kell fogadnia a szolgáltatás 

igénybevevőjét, mint a jogok és kötelezettségek alanyát, a jogok és kötelezettségek megismerésében és 

érvényesítésében tevőlegesen közre kell működnie.   

 

Rehabilitáció és prevenció   

A Fény Felé Lakóotthont úgy kell működtetni, hogy a fogyatékosságból és a kapcsolódó problémákból 

fakadó ártalmak minimalizálódjanak, a funkcióképességet javítsa, az állapotromlást és a 

funkcióképesség-csökkenést megakadályozza, vagy annak mértékét csökkentse, kompenzálja a 

szolgáltatás rendelkezésre álló eszközrendszerével. A prevenció elve szerint a szolgáltatás célja és 

feladata a fogyatékosság okán, ahhoz kapcsolódóan kialakuló másodlagos ártalmak kialakulásának 

megakadályozása, késleltetése, lehetőség szerinti mérséklése, kompenzációja.   

 

 Egyenlő esélyű hozzáférés   

Az egyenlő esélyű hozzáférés elve alapján a fogyatékos emberek számára biztosítani kell, hogy a 

többségi társadalom tagjaival azonos módon igénybe tudják venni a közszolgáltatásokat, hozzáférjenek 

minden információhoz, szolgáltatáshoz és számukra szükséges speciális segédeszközhöz.   
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Alapszükségletek elsőbbsége   

Ezen elv szerint előnyben kell részesíteni azt az igénybevevőt, aki az alapvető szükségletek 

kielégítésére, az alapvető életviteli funkciók támogatására kéri a szolgáltatást, illetve magasabb 

prioritással kell kezelni az ezt elősegítő tevékenységeket, a tevékenységeket támogató feltételrendszer 

kialakítását.   

Legkisebb változtatás elve   

Új igénybevevő felvételénél, egy meglévő igénylő által igénybevett tevékenység módosításkor úgy kell 

eljárni, hogy az más igénybevevők részére a lehető legkisebb szolgáltatásmódosítást eredményezze. A 

módosítás nem okozhat más ellátottak számára jelentős hátrányt, kivéve, ha a változtatás az 

alapszükségletek prioritásából fakad.   

Szakmai autonómia elve   

A szolgáltatást végzőknek, illetve annak vezetőjének joga és kötelessége, hogy a szolgáltatás tartalmát, 

biztosításának módját, formáját, rendszerességét felülvizsgálja, és szükség esetén azt módosítsa. 

Meghatározott esetekben a szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a szolgáltatás feltételeit és 

körülményeit, más esetekben szükséges az igénybevevő beleegyezése.  

Azonos jogok és kötelezettségek elve a szolgáltató és az igénybevevő között   

A korrekt segítői kapcsolat feltételezi, hogy a jogviszonyban a nappali ellátásban dolgozók és a segített 

személy(ek) jogai és kötelezettségei közel azonosak, egyik felet sem terheli lényegesen több 

kötelezettség, illetve nem illeti több jog, mint a másik felet, illetve az egyik fél jogai nem 

akadályozhatják a másik felet kötelezettségei gyakorlásában.  

 

Ellátási terület: Észak – Alföldi Régió 

 

Ellátottak létszáma: 12 fő 

 

Az ellátandó célcsoport jellemzői: 

 

 A lakóotthon átlagéletkora: 37 év 

 A lakóotthonban élők közül  

 cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll: 4 fő 

 cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll: 6 fő 

 nem áll gondnokság alatt: 2 fő 

 enyhe értelmi fogyatékos: 2 fő 

 középsúlyos értelmi fogyatékos: 9 fő 

 halmozottan fogyatékos: 1 fő 

  

Tevékenységek szakágazati besorolása: 

 

873 023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
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Szolgáltatási elemek: 

Tanácsadás, esetkezelés, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, gondozás, 

étkeztetés, felügyelet, lakhatás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás 

megszervezése, készségfejlesztés. 

 

Tanácsadás:  

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.  

A tanácsadás során meg kell adni az igény szerinti tájékoztatást - egyéni szükséglet szerint akár 

akadálymentes kommunikációs csatornán keresztül - abból a célból, hogy a kérdező kellő mennyiségű 

és minőségű információval rendelkezzen az információhiányos életterületeken. Ezzel lehetőség nyílik 

számukra az önállóan vagy segítséggel történő ügyintézésre. A lakóotthon így támogatja a fogyatékos 

személyek képességeihez mért önrendelkező, önsegítő és öngondoskodó attitűd kialakulását.  

A tanácsadás - jellegéből fakadóan - eseti problémamegoldáshoz kapcsolódó információk átadására 

szolgál. A tanácsadás – egyéni segítő beszélgetés, ellátás rendszeres igénybevételére motiválás, 

pszichológus segítségével egyéni esetkezelés, csoportfoglalkozás során konfliktuskezelés, 

stresszkezelés, megküzdési stratégiák gyakorlása, hozzátartozói kapcsolattartás-tanácsadás; 

egészségügyi szűrések, tájékoztató előadások.  

Készségfejlesztés: 

Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek 

kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok 

gyakorlására.  

A készségfejlesztés célja, hogy az igénybe vevő a lehető legnagyobb mértékben képessé váljon az 

önellátásra, önálló életvitelre, kapcsolatai és közösségi részvétele erősödjön, mindezek segítségével az 

önálló élet kialakításának, illetve a társadalomba való re/integrációjának esélye megteremtődjön.  

A szociális készségek és kompetenciák négy résztevékenység területei lehetnek:  

  

 

 

  

Ezen résztevékenységek fejlesztése során a meglévő kompetenciák megőrzése, fenntartása, lehetőség 

szerint bővítése a cél, a minél nagyobb önállóság érdekében. A készségfejlesztés - egyéni fejlesztés, 

képességek szinten tartása, szociális készségek szinten tartása, fejlesztése, kézműves foglalkozások, 

zeneterápia, kutyaterápia, masszázs, társas kapcsolatok segítése. 
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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.  

A háztartási, vagy háztartást pótló tevékenység célja az igénybevevő személyek komfortérzetének, jóléti 

állapotának biztosítása az egyén környezetében végzett tevékenységek, illetve mindennapi ügyei 

intézésében nyújtott tevékenységek által. A tevékenység feladata az igénybevevő közvetlen személyes 

környezetében annak rendjének, tisztaságának megteremtése és megtartása, a személyes szükségletek 

kielégítését biztosító feltételek, állapotok megteremtése.   

A tevékenység során a szolgáltató az igénybevevő aktuális helyzetére, meglévő képességeire a lehető 

legteljesebb mértékben épít, ezzel az önálló életvitelt segítő, támogató tevékenységet valósít meg.  

Az igénybe vevő személy közreműködéséhez szükséges képességek hiánya esetében a háztartási 

segítségnyújtás megvalósulhat lakókörnyezeten kívül, a segítő önálló tevékenysége által (pl. 

bevásárlás).  

A tevékenység speciális területe az ügyintézés, mely az igénybe vevő személy személyes és hivatalos 

ügyeinek támogatását jelenti lakókörnyezeten vagy azon kívül, igénybevevő személyes részvételével és 

közreműködésével. A háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás – személyes ruházat tisztítása, 

önállóbb életre nevelés (mosás, vasalás). 

 

Étkeztetés: 

Meleg ebédet minden lakónk számára (általuk egy hétre előre kiválasztott menüt) rendelünk, a reggelit 

és vacsorát önmaguk készítik el a segítők jelenlétében, igény szerint segítségnyújtással. A 

segítségnyújtás az étkezésben, az étel feldarabolása, megmelegítése, kitálalása szükség esetén etetés, 

főtt étel esetén besegítés a főzésbe.  

 

Esetkezelés 

 Az igénybe vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) 

irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során 

számba veszik és mozgósítják az igénybe vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá 

azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák 

megelőzésébe.  

Az esetkezelés – hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, információnyújtás a pénzbeli és 

természetbeni ellátások formáiról és az igénybevétel feltételeiről, szükség esetén támogatás 

igénylésében segítségnyújtás, együttműködés hozzátartozókkal, gondnokokkal, kapcsolattartás 

háziorvosokkal, kezelőorvosokkal. 

 

Felügyelet: 

Az igénybe vevő a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy 

technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll.  
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Gondozás – gyógysezrelés: 

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.  

A gondozási tevékenység célja a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, 

melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló személy egészségügyi, szociális és pszichés 

állapota határozza meg.  

A gondozási tevékenység magába foglalja:  

t.  

 

 

 

A gondozási tevékenység során különösen hangsúlyos az ellátottak fizikai szükségletének kielégítése, 

fizikai állapotának megőrzése, meglévő képességeinek és önellátásának megtartása, erősítése. A 

gondozási tevékenység nem terjed ki speciális egészségügyi ismereteket, kompetenciákat igénylő 

szakápolási-gondozási feladatokra.  

A fogyatékos személyek számára a gondozás feladatkörébe tartozó alapszükségletek kielégítésének 

előfeltétele a szolgáltatást igénybevevő egészségi állapotának és szükségleteinek alapos megismerése.   

 

Gyógypedagógiai segítségnyújtás: 

 A fogyatékosságból adódó akadályoztatottság kompenzációjára szolgáló - a gyógypedagógia körébe 

tartozó - komplex tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek 

legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében.  

Gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elem célja a fogyatékossággal érintett funkciók (mozgás, 

látás, hallás, beszéd stb.) fenntartása és fejlesztése a fogyatékos emberek életében, valamint a szociális 

biztonság és szerepvállalás, a társadalmi életbe való részvétel biztosítása, az életminőség megőrzése és 

javítása. A tevékenység célja továbbá az állapotromlás, és ezzel a társadalmi részvétel károsodásának 

megakadályozása, valamint a magasabb gondozási szükséglet kialakulásának megelőzése. A 

gyógypedagógiai segítségnyújtásnak nem célja a szociális, illetve köznevelési intézményekben történő 

gyógypedagógiai tevékenység kiváltása, ahhoz kiegészítő módon illeszkedik.  

 

Pedagógiai segítségnyújtás: 

- Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése.  

- Jellemépítő, erkölcs és énkép kialakító és kapcsolataikat helyes megvilágításba helyező 

értékrend.  

- A foglalkoztatásokon végzendő feladatok, tevékenységek és tapasztalatok útján történő 

megismerése. 
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- A szükségletek, a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. 

Kommunikációt és szocializációt elősegítő foglalkozások, programok: 

 Szocializációs korrekció 

 Életvezetési ismeretek,  Háztartási ismeretek 

 Sportolási lehetőségek: Eliptikus tréner, trambulin, rendszeres tornaóra, foci, úszás, vibrációs 

tréner  

 Kirándulások, nyaraltatás  

 Kulturális foglalkozások: könyvtárlátogatás, színház, kulturális találkozókon való részvétel és 

fellépés 

 

 

 

Az ellátás igénybevételének módja: 

 Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére 

történik. A szociális ellátás igénybevételéhez a „Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátás igénybevételéhez”, I. Egészségi állapotra vonatkozó igazolás, II. Jövedelemnyilatkozat, III. 

Vagyonnyilatkozat, elnevezésű formanyomtatványt kell kitölteni a kérelmezőnek. Az ellátás 

tartalmáról és feltételeiről a szakmai vezető tájékoztatja az ellátást igénybevevőt és a törvényes 

képviselőjét. A rehabilitációs célú lakóotthoni ellátást igénylő személy és hozzátartozója/törvényes 

képviselője, miután jelentkeztek az intézménybe, megismerik a bekerülés feltételeit, a lakóotthon 

napirendjét, általunk nyújtott szolgáltatásokat, a házirendet, térítési díj fizetés feltételeit.  

A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhető el, aki intézményi elhelyezés során 

felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés 

alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt, önellátásra 

legalább részben képes, lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a 

reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem. Az intézményi ellátás iránti kérelemről az 

intézményvezető dönt, döntéséről írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét. 

Amennyiben ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról 

szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Fény Felé Alapítvány kuratóriumához 

fordulhat. 

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes 

képviselőjével megállapodást köt. Az ellátás három év időtartamra köthető, ennek időtartama egy 

alkalommal, legfeljebb két évvel meghosszabbítható, ha a rehabilitációs programban meghatározott 

eredményeket nem sikerült elérni, de az ellátással az eredményes rehabilitáció megvalósítható, vagy az 

ellátott önálló életvitelének kialakítása további segítséget igényel, amely azonban utógondozói 

szolgáltatás keretében nem valósítható meg. 

 A rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátott határozatlan időre is elhelyezhető, ha a rehabilitációs 

alkalmassági vizsgálat, illetve a felülvizsgálat eredménye szerint az ellátott az önálló életvitel 

kialakítására várhatóan csak részben lesz képes. 
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Az intézmény gazdálkodása, jogállása: 

 

Az intézmény önálló jogi személy, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.  

 

Az intézménye nevében tett írásbeli jognyilatkozatban csak két kinevezett aláíró írhat alá, amelyben az 

első az alapítvány kuratóriumának elnöke, a második aláíró az intézményvezető. 

 

Működésüket állami normatíva, intézményi térítési díj befizetések, külön számukra érkezett adományok 

és pályázati pénzek biztosítják  

 

Gazdálkodása, költségvetése az alapítvány költségvetésének része, de minden intézménynek 

gondoskodnia kell arról, hogy könyvelését, készpénzforgalmát külön pénztárkönyvben, külön befizetési 

és kifizetési nyomtatványon végezze, illetve arról hogy havi és éves bontásban elkülönített formában is 

rögzítésre kerüljön az intézmény gazdálkodása. 

 

A Fény Felé Alapítvány számvitel politika, iratkezelési és bizonylatrend, pénzkezelés, leltározási, 

értékelési és selejtezési szabályzatai az intézményekre is kötelező érvényűek. 

A Fény Felé Alapítvány által működtetett bentlakásos szociális intézmények lakóival, illetve törvényes 

képviselőivel a Fény Felé Alapítvány ellátási szerződést köt, mely tartalmazza az ellátásra vonatkozó 

szabályokat.  

 

A Fény Felé Alapítvány által működtetett bentlakásos szociális intézmények érdekképviseletét a lakók, 

illetve törvényes képviselőjükből álló érdekképviseleti fórum látja el.  

 

A Fény Felé Alapítvány által működtetett bentlakásos szociális intézményeknek rendelkezniük kell 

működési engedéllyel, házirenddel, szakmai programmal, foglalkoztatottak munkavégzésére vonatkozó 

munkaköri leírásokkal, esetleges továbbtanulás esetén tanulmányi szerződéssel. 

 

 

 

 

Személyi feltételek: 

 

Az intézmény vezetése:  

Az intézményt egy személyi felelős vezető vezeti. Az intézményvezetőt a Fény Felé Alapítvány 

Kuratóriuma határozatlan időre bízta meg az intézmény vezetésével. A munkáltatói jogkör gyakorlója a 

Fény Felé Alapítvány Elnöke. A vezető helyettesítését az általa megbízott alkalmazott látja el. 

 

Az intézmény dolgozóinak kinevezése: 

Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvényben foglaltakra figyelemmel gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A dolgozók továbbképzése 6 éves ciklusban, továbbképzési terv szerint, kreditpontok gyűjtésével 

történik. A kötelező kreditpontok összegének meghatározása végzettség alapján történik. 
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Más intézményekkel történő együttműködés módja: 

A település önkormányzatával, szakhatóságokkal, egészségügyi, szociális, oktatási szolgáltatókkal, 

társszervezetekkel, munkáltatókkal, kapcsolattartás: 

- Képzést/átképzést, felnőttképzést biztosító intézményekkel (gyakorlatot biztosítunk). 

- Egészségügyi alap és szakellátást biztosító intézményekkel, szakápolást nyújtó szervezetekkel. 

- A gyámügyi igazgatás szerveivel. Gyámhivatali kapcsolatrendszer: Hivatásos gondnoki 

tevékenységet ellátó szervezetekkel (gyámhivatal). Fontos hogy a jelenleg gondnokság alatt álló 

személyek esetében a gondnokok megfelelő információt, tájékoztatást kapjanak a támogatott 

lakhatás szolgáltatás újszerű elemeiről, és az együttműködés módjáról. 

- A szolgáltatásnyújtásban érintett kormányhivatalokkal, kormányzati szervekkel és 

szakhatóságokkal (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, és Megyei kirendeltsége stb.) 

- Önkormányzati és járási szervezetek. 

- A szolgáltatást igénybe vevők foglalkoztatásában érintett szervezetekkel (munkaügyi 

kirendeltségek, foglalkoztató szervezetek) 

- Közszolgáltatást nyújtó szervezetek 

- Szociális alapszolgáltatásokkal. 

 

Az ÉTA Országos Szövetség és CÉHálózat tagjaként részt veszünk a fogyatékkal élők érdekében vagy 

ellenük tett intézkedések véleményezésében, az új törvények megszületése előtt a konzultációs 

munkában és civil fenntartók érdekképviseleti munkájában. Rendszeres kapcsolatunk van a Fogyatékos 

Személyek Közalapítvánnyal, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal. A Kézenfogva 

Alapítvánnyal által szervezett képzéseken rendszeresen részt veszünk. Az ÉTA Országos Szövetségnek 

valamint a Céhálózatnak is tagszervezetei vagyunk. Rendszeres támogatónk a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület (segítségükkel minden csütörtökön a debreceni Metro áruházból aznapi lejáratú élelmiszert 

kapunk), C & A Debreceni Üzletlánc, akik évente két alkalommal szezonból visszamaradt ruhaneműket 

és cipőket adományoznak alapítványunknak. Debreceni Önkormányzat. Rendszeres kapcsolatot tartunk 

fenn a Lépéselőny Egyesülettel, a Forrás Egyesülettel, a Józsai közösségi házzal.  

 

 

A szolgáltatókkal való hatékony együttműködés érdekében támaszkodunk az alábbi komoly 

szakmai és szolgáltatói adatbázisokra: 

- Szociális Ágazati Portál  

- Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósági, Családtámogatási Főosztály 

(http://cst.onyf.hu/hu/) 

- Info Bázis: (http://info.kezenfogva.hu/) 

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma 

- Budapesti Fővárosi Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztály 

 

 

 

http://cst.onyf.hu/hu/
http://info.kezenfogva.hu/
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A Fény Felé Lakóotthon működési feltételeit, célját, feladatát és igénybevételének feltételeit, valamint 

a szakmai tartalmát meghatározó jogszabályi keretek: 

 
a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), 

b) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet (Sznyr.), 

c) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Szakmai rendelet), 

d) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 

rendelet (továbbiakban: Ir.), 

e) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Tr.), 

f) A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 

országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet, 

g) A Munka Törvénykönyve 2012. évi I. tv. (továbbiakban: Mt.), 

h) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), 

i) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 

rendelet, 

j) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. 

(VIII. 4.) SzCsM rendelet, 

k) A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 

4.) SZCSM rendelet,  

l) Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény (mindenkori) 

m) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 

n) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

  

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja: 

 hirdetésünk van Debrecen város közigazgatási térképén, 

 a Fény Felé Alapítvány honlapja tartalmazza az összes szolgáltatásunkat: www.fenyfele.hu 

 rendezvényeink, vásárokon (Józsai közösségi ház programjai, Fogadd el, fogadj el nap, Mihály 

napi árusítás, nagypiaci árusítás, Auchan áruházban történő árusítás) történő szórólaposztás 

 helyi médiában való megjelenés: Alföld TV, Friss Rádió, MR6 

 facebook oldalunk, könyvtárak, családsegítő központok hirdetési lehetőséget biztosítanak. 

 
Mellékletek: 

 1. sz. melléklet: Szervezeti ábra 

 2. sz. melléklet: Megállapodás 

 3. sz. melléklet: Házirend,  

  

 

Debrecen, 2018 12. 05.         

 

 

……………………………         ……………………………. 

   Dr. Suller Attiláné                 Gulyás Csilla 

Fény Felé Alapítvány            Fény Felé Lakóotthon 

   kuratóriumi elnök      intézményvezető 

   

  

http://www.fenyfele.hu/


12 

 

1.sz. melléklet 

Szervezeti Ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          

         

   

 

 

 

 

 

    

  

 

 

  

 

 

 

  

  

                

 

 

 

           

           

           

         

 

       

         

     

             

   

 

  

 

 

 

 

Fény Felé Lakóotthon 
 Gulyás Csilla 

 Fejlesztő Foglalkoztató 
 

Gazdasági vezető 
 

Bagi Dorina 

 

Geszti 

Istvánné 

Kocsisné 
Szekrényesi 

Edit 

Fény Felé Alapítvány Kuratóriuma 

ELNÖK: Dr. Suller Attiláné 

Titkárság 

Porczióné 

Sápi Mónika 

gazdaságve

zető 

Esélycentrum 
Balázsné Pánya Edit 

 

Földi József 

portás 

Andorkó 
László portás 

 

Kovácsné 
Béres Vanda 

Kreatív 
Stúdió 

Mátyás 

Józsefné 
Zsuzsa 

Véghné Klincse 

Angéla  

Tamáska 
Ferencné 

Kovácsné Éva 

Csáti Anikó 

Czirják Zsolt 

Kaszásné 
Oláh Krisztina 

Vértesi 

Lajosné 

Sárkány 
János portás 

 

Fórizs 
László 

 

Porczió 

Sándor 
karbantartó 

Turgyán 
Tamás 

karbantartó 

 

 


