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Preambulum
Általános bevezető rendelkezések

Az Egyesület megnevezése: FORRÁS LELKI SEGÍTŐK EGYESÜLETE
Az Egyesület székhelye, adatai:
Székhelye: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
Bírósági nyilvántartási szám: 09-02-0000525
Adószám: 19123288-1-09
Statisztikai számjele: 19123288 9499 529 09
Bankszámla száma: 10200304-41413856-00000000
Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 4026 Debrecen, Kálvin tér 8.
Képviseletére jogosult személy, képviselet jogcíme:
Berényi András, egyesületi elnök
Gyarmati Barna, egyesületi elnökhelyettes
Nyikos-Fegyveres Andrea, egyesületi titkár

Az Egyesület által fenntartott intézmények:
Forrás Mentálhigiénés Központ 4031 Debrecen, Kishegyesi út 36
Indulópont Támogatott Lakhatás 4029 Debrecen, Csapó u 85. I/5
Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye
4064 Nagyhegyes külterület 030/2
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Az Egyesület célja, feladata és tevékenységei
Az egyesület célja
A mai rohanó világunkban, változó társadalmi és politikai körülmények között
fokozottan oda kell figyelni az emberi kapcsolatokra. A hely, ahol a kapcsolatteremtés
alapélményét szerezzük a család, válságban van.
Sokan nevelik egyedül, stabil háttér nélkül gyermeküket. Sokan ápolják idős
családtagjaikat, küzdenek nevelési gondokkal vagy párkapcsolati problémákkal.
Egyesületünk célja, egy olyan hálózat részeként működni, ami a családot, az egyént
segíti a problémák megoldásában, a konfliktusok, krízis helyzetek megelőzésében és
kezelésében. Szeretnénk az egyesület által létrehozott intézmény hálózatunkkal a
családot, mint rendszert erősíteni/segíteni, hogy a krízishelyzet ne alakuljon ki, ha
kialakult, ne rögzüljön.
Az egyesület tagjai kereszt(y)én(y) világnézetű szakemberek, laikusok, akik a Jézus-i
példa alapján igyekeznek segítséget, támogatást adni tagjainak és a hozzájuk
fordulóknak. A város egész területéről várjuk a tanácskérőket.

Az egyesület céljai elérése érdekében végzett tevékenységei
-

az egyéni segítségnyújtás révén a mentálhigiénés szolgáltatások különböző formáinak
alkalmazása (egyéni konzultáció, életvezetési tanácsadás);

-

a fiatalok családi életre felkészítését, mivel az utóbbi évtizedekben ennek elhanyagolása
figyelhető meg;

-

a helyi önsegítő csoportok, ifjúsági csoportok, családi csoportok, közösségek
alakulásának támogatása, már működő csoportoknak hely biztosítása;

-

képzéseket, előadássorozatokat szervez és tart a családokkal foglalkozó szakemberek és
érdeklődők számára;

-

felnőttképzési tevékenység végzése;

-

ezek anyagát és szakkönyveket ad ki, mely tevékenységből befolyó bevételt az
egyesület alapszabályában meghatározott célok megvalósítására használja fel;

-

közösségfejlesztés;

-

egészséges-, sportos életmódra nevelés;
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-

betegcsoportok érdekeinek képviselete;

-

egészségvédelem, megelőzés;

-

képzés-, felnőttképzés;

-

munkanélküliek mentálhigiénés ellátása és foglalkoztatása;

-

az 1993. évi III. törvény 64. § alapján segíti a családi konfliktusok kezelését
családterápiás módszerekkel, krízis helyzetek kezelése (pl. abortusz, öngyilkosság,
szenvedélybetegségek, devianciák

-

az 1993. évi III. törvény 64. § alapján családsegítést végez, segíti a családi konfliktusok
kezelését családterápiás módszerekkel, krízis helyzetek kezelése (pl. abortusz,
öngyilkosság, szenvedélybetegségek, devianciák),

-

-

1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) pontja alapján család és- gyermekjóléti szolgálatot
működtet
az 1993. évi III. törvény 65/A. § alapján működteti a pszichiátriai- és
szenvedélybetegek közösségi ellátását, alacsonyküszöbű ellátás,
az 1993. évi III. törvény 65/F. § (1). b) pontja alapján a szenvedélybetegek és
pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosítja,
az 1993. évi III. törvény 75.§ alapján támogatott lakhatást biztosít szenvedélybetegek
részére
az 1993. évi III. törvény 72. §. (1). b) pontja alapján szenvedélybetegek részére
rehabilitációs intézményt működtet
az 1993. évi III. törvény 64. § alapján a családsegítés szolgáltatásain belül álláskeresési
technikák oktatását, valamint álláskeresési klubot, foglalkoztatással kapcsolatos
programok szervezését végzi,

addiktológiai rehabilitáció biztosítása, az Addiktológiai Rehabilitációs Intézet keretén
belül (szakma kód 1806, ellátási forma F4, progresszivitási szint: III. ellátási szintű
fekvőbeteg-szakellátás) - 16 éves kortól -;

-

fekvőbeteg ellátás (TEÁOR 8610).

Az egyesület által végzett közhasznú tevékenységek
-

A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási
szándék megvalósulásának segítése, a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb
életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások
elleni fellépés, az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési,
egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások;

-

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
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-

Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; a
gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a
fogyatékosok sportjának támogatása;

-

Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek
életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása;

-

Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját
képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely
célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, illetékesség elsajátítására
irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatás.

-

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független,
azoknak anyagi szolgáltatást nem nyújt.

Az Egyesület alapítása
A Forrás Lelki Segítők Egyesületét 1990. 06. 06. napján a Debreceni Törvényszék
jegyezte be, a szervezet nyilvántartási száma: 09-02-0000525.

Az intézmény jogi személyisége
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete jogi személy. A jogszemélyiséghez kötődő jogokkal
és kötelezettségekkel rendelkezik.
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Az Egyesület szervezeti felépítésének leírása, munkáltatói jogok
Az Egyesület három intézményt működtet:


Forrás Mentálhigiénés Központ,



Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye,



Indulópont Támogatott Lakhatás Intézménye.

Az intézmények egymástól függetlenül önállóan működnek. Az intézmények élén
intézményvezetők állnak. Az intézményvezetők fölötti munkáltatói jogot az Egyesület
elnöke gyakorolja. Az intézmények élén álló vezetők magasabb vezetőnek minősülnek.
Az Intézmények vezetői gyakorolják a munkáltatói jogokat az általuk vezetett
intézmény munkavállalói fölött ez alapján az intézmények dolgozói fölötti munkáltatói
jogokat az elnök a mindenkori intézményvezetőknek delegálja.
A gazdasági, pénzügyi ügyintéző tekintetében a. Forrás Lelki Segítők Egyesületének
Elnöke gyakorolja a munkáltatói jogot.
Az intézmények vezetői az intézmény képviseletére jogosult személyek. Az intézményt
harmadik féllel szemben képviselik, a szükséges, szervezéssel, vezetéssel összefüggő
feladatokat ellátják.
Az intézményvezetők mellett intézményenként Intézményvezető – helyettes/ek
kerülnek kinevezésre. Az Intézményvezető akadályoztatása esetén az Intézményvezető
– helyettes/ek járnak el és rendelkeznek azon jogokkal, melyek az intézményvezetőt
illetik meg..
Az integrált intézményben működő – Forrás Mentálhigiénés Központ – ellátások
vezetői intézményvezetői munkakört töltenek be az I/2000 SzCsM rendeletben foglalt
melléklet meghatározása alapján.
A továbbiakban Intézményvezető munkatársnak minősülnek:
-

a közösségi ellátás

-

nappali ellátás.
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A Forrás Lelki Segítők Egyesületének szervezeti tagozódása
Forrás Lelki Segítők Egyesülete
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
elnök
elnökhelyettes
titkár

Nem szociális feladatokat ellátók
4031 Debrecen, Kishegyesi út 42.

Forrás Mentálhigiénés Központ
intézményvezető

telephely 1

telephely 2

Debrecen

Debrecen

Kishegyesi út 36.

Angyalföld tér 11.

Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

Pszichiátriai Betegek
Nappali Ellátása

Közösségi Pszichiátriai
Ellátás

Szenvedélybetegek
Nappali Ellátása

Fordulópont

Indulópont

Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye

Támogatott Lakhatás Intézménye

intézményvezető

intézményvezető

4064 Nagyhegyes,
külterület 030/2 hrsz

telephely 1

telephely 2

Szenvedélybetegek
Közösségi Ellátása

Szenvedélybetegek
Alacsonyküszöbű
Ellátása
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Az Egyesület által fenntartott intézményekre vonatkozó
közös szabályok
Az egyesület által fenntartott intézmények beszámolási kötelezettség
Az Egyesület által fenntartott intézmények munkájukat, éves munkatervben rögzítik, a
hatályos jogszabályoknak, módszertani intézmények által kiadott szakmai ajánlásoknak
és útmutatóknak megfelelően. Szakmai munkájukról az intézmények vezetői a
felügyeletet ellátó Egyesület közgyűlésének évente egy alkalommal kötelesek
beszámolni.
Adatszolgáltatási kötelezettségüknek az intézmények évente meghatározott rendben,
illetve eseti felhívásra kötelesek eleget tenni a felügyeletet ellátó szervek részére.

A Forrás Lelki Segítők Egyesületének gazdálkodási rendszere, tervezés szükségletek felmérése, éves költségvetés
Az operatív gazdálkodást a Forrás Lelki Segítők Egyesülete látja el.
Az Egyesület az általa fenntartott intézmények, következő költségvetési év ellátási
terveit pénzoldalról megalapozó érték adatokat, a tervezési időszakot megelőző év
december 31-ig az intézmények vezetői által leadott javaslatok alapján állítja össze.
Az

ellátandó

szakfeladatok

szükségleteit

mennyiségben

mértékegységben meghatározott kimutatások formájában az

és

természetes

Intézményvezető

helyettesek, illetve - amelyik intézményben van, a terápiás munkatársak tartoznak
megadni, az intézmény vezetőjének. Az ellátandó feladatok fontossági sorrendje szerint
is rangsorolni kell a költségeket.
Az Intézményvezető helyettesek és a terápiás munkatársak az Intézményvezető
rendelkezésére bocsátják azokat a dokumentációkat, információkat, amelyek alapján az
Intézményvezető a költségvetési tervezetet el tudja készíteni. Az így leadott tervezet
alapján az intézményvezetők és a gazdasági, pénzügyi felelős együttesen készíti el az
intézmények költségvetését.
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A Forrás Lelki Segítők Egyesületének pénzkezelése
Az Egyesület bevételét képezi:
-

normatíva összege,

-

ellátási szerződés összege,

-

OEP finanszírozás összege,

-

pályázatokból származó bevételek
Az Egyesület bevételeit a gazdasági, pénzügyi felelős az adott évre elfogadott
költségvetés alapján kezeli, együttműködve az Egyesülettel szerződésben lévő
könyvelőirodával.
Egyéb az Egyesület pénzkezelésére vonatkozó rendelkezéseket a pénzkezelési
szabályzat tartalmazza. A Forrás Lelki Segítők Egyesülete látja el a pénzkezeléssel
kapcsolatos feladatokat, mind a bankszámla, mind pedig a készpénzforgalom
tekintetében. Az intézmények a készpénz kifizetések teljesítéséhez készpénz előleggel
rendelkeznek. A készpénzkifizetések, banki átutalások szabályszerűségéért a gazdasági
pénzügyi ügyintéző felelős

A Forrás Lelki Segítők Egyesületének gazdálkodása
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete – mint jogi személy – kezelésére bízott anyagi,
pénzügyi eszközök rendeltetésszerű és a költségvetésben jóváhagyott mértéket meg nem
haladó tervszerű felhasználását az anyagi és pénzeszközök feletti rendelkezési joggal
felruházott gazdasági, pénzügyi felelős és az intézmények vezetői - intézményenként
együttesen kötelesek biztosítani. A Forrás Lelki Segítők Egyesülete által fenntartott
három intézmény a Forrás Mentálhigiénés Központ, a Fordulópont Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Intézménye, az Indulópont Támogatott Lakhatás Intézménye - nem önálló
jogi személy, operatív gazdálkodásukat a Forrás Lelki Segítők Egyesülete látja el.
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A Forrás Lelki Segítők Egyesülete kiadások teljesítése, bevételek beszedése

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete a kötelezettségvállalása során a személyi juttatás,
munkaadót terhelő járulékok, eszközkészlet beszerzése, költségvetésben nem tervezett
bevételek

felhasználása

tekintetében

saját

hatáskörrel

rendelkezik,

kiadások

teljesítéséért és a bevételek beszedéséért a gazdasági pénzügyi ügyintéző és az
intézményvezetők közösen felelnek.

12

Az Egyesület által fenntartott intézmények

Forrás Mentálhigiénés Központ
Az Intézmény megnevezése: Forrás Mentálhigiénés Központ
Az Intézmény székhelye: 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 36.
Az Intézmény telephelyei:
4031 Debrecen, Kishegyesi út 36.
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.

Az Intézmény képviseletére jogosult személy, képviselet jogcíme:
Nyikos-Fegyveres Andrea, intézményvezető

Az Intézmény fenntartója
Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Székhelye: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11. sz

Az intézmény jogelődje
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete által működtetett intézmény a Forrás Mentálhigiénés
Központ a Forrás Tócóskerti Segítő Szolgálat és a Szenvedélybetegek Nappali Ellátása
teljes körű jogutódja, a Forrás Lelki Segítők Egyesülete Alapszabályának III. pontja
értelmében.

Az intézmény jogi személyisége
A Forrás Mentálhigiénés Központ nem jogi személy. A jogszemélyiséghez kötődő
jogokkal és kötelezettségekkel, mint jogi személy a fenntartója, a Forrás Lelki Segítők
Egyesülete rendelkezik.
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Munkáltatói jogok
A Forrás Mentálhigiénés Központ intézményvezetője felett a munkáltatói jogokat a
Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke gyakorolja. A Forrás Mentálhigiénés
Központ intézményvezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a Forrás Mentálhigiénés
Központ munkavállalói felett.

Az Intézmény működési területe
A család- és gyermekjóléti szolgálat, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 232/2003.
(XII.4.) Kh. határozatával elfogadott, 2004. január 5-én kelt Ellátási szerződés alapján, a
Tócóskert, Tócóvölgy, Postakert, Széchenyi-kert és Vargakert területen élőket látja el.
A közösségi pszichiátriai ellátás, a szenvedélybetegek közösségi ellátása, a
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, a szenvedélybetegek nappali ellátása, a
pszichiátriai betegek nappali ellátása, a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatásait Debrecen
közigazgatási területén élők számára biztosítja, a szolgáltatói nyilvántartásba vételi
engedélyben foglaltakra való tekintettel.

Az Intézmény alapítása
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete 2000. november 29-én megtartott közgyűlésének 8.
napirendi pontjaként tárgyalta meg és az 1/2000. számú határozatban egyhangúan
fogadta el a Forrás Mentálhigiénés Központ létrehozását.

Az Intézmény szervezeti felépítésének leírása
Az Intézmény szervezeti felépítése lineáris. A szervezet által nyújtott szociális
alapszolgáltatások ellátására létesültek a szakmai egységek. Ezek az egységek
biztosítják a szolgáltatásokat igénybe vevőknek a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott, teljes körű ellátását. A szolgálati út áttekinthetőségét biztosítja a
mélységi tagozódás két eleme. Az utasítás és jelentés ugyanazon a vonalon történik. A
részlegek szakterületekként önálló szervezeti egységet képeznek, de a Központ
koordinációs irányítása mellett a specializáció és integráció egyaránt jelen van.
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Az Intézmény szervezeti egységei
A Forrás Mentálhigiénés Központ tevékenységi körében végzett szolgáltatásokkal olyan
mértékű segítségnyújtást kíván megvalósítani, mely lehetővé teszi, hogy az egyének,
családok problémáik megoldásában, konfliktusok, krízishelyzetek megelőzésében és
kezelésében minél magasabb színvonalú szakmai segítséget, felkészítést, támogatást
kapjanak ahhoz, hogy minél probléma-mentesebb életet élhessenek.
A Forrás Mentálhigiénés Központ szakmai tevékenységét integrált formában, szakmai
egységekben látja el, melyek a következők: közösségi pszichiátriai ellátás,
szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, fejlesztő
foglalkoztatás, család- és gyermekjóléti szolgálat.
A Forrás Mentálhigiénés Központ szervezeti egységei munkájukat a szakmai program,
a hatályos jogszabályok, szakmai és gazdasági irányelvek, módszertani útmutatók,
protokollok, ajánlások alapján végzik.
A Forrás Mentálhigiénés Központ szakmai egységeinek/ellátásainak szakmai vezetői,
intézményvezetői az egyesület elnöke által kiadott meghatalmazás alapján jogosultak az
általuk vezetett ellátásokban használt együttműködési megállapodás megkötésére.

Forrás Mentálhigiénés Központ Székhelye
4031 Debrecen, Kishegyesi u. 36.
Tel: (52) 492-757
E-mail: iroda@forrasegyesulet.hu

I. telephely: 4031 Debrecen, Kishegyei út 36.
Tel: (52) 492-757
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Közösségi Pszichiátriai Ellátás
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II. telephely: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
Tel/fax: (52) 428-004
Szenvedélybetegek Nappali Ellátása
Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Az Intézmény szervezeti egységeinek feladatkörei
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötött ellátási szerződés értelmében, a szerződésben meghatározott területen, a Forrás
Mentálhigiénés Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja a szociális
alapszolgáltatások formái közül a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, melynek
következő a feladatköre:
-

Segítséget nyújt a működési területen élő, szociális és mentálhigiénés problémái vagy
krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából;

-

A szociális segítő munka végzése a családban jelentkező működési zavarok
ellensúlyozásának érdekében, családi konfliktusok

megoldásának

elősegítése,

különösen válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetén;
-

A lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy
számban előforduló, az egyén és család életében jelentkező problémák okainak feltárása
és azok jelzése az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé;

-

A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
a támogatáshoz való hozzájutás segítése;

-

Családtervezési,

pszichológiai,

nevelési,

egészségügyi,

mentálhigiénés,

káros

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, illetve ezekhez való hozzájutás
megszervezése;
-

Válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, lehetőségekről való
tájékoztatás, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezése;
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-

Segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében;

-

Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszer működtetése, az
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása;

-

Veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése;

-

A szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az
ellátáshoz való hozzájutás módjáról való tájékoztatás, szolgáltatások közvetítése;

-

Kezdeményezi a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások
és pedagógiai szakszolgálatok önkéntes igénybevételét;

-

Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása;

-

Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek számára tanácsadás szervezése;

-

Közösségfejlesztő,

szabadidős

programok

szervezése,

egyéni

és

csoportos

készségfejlesztés a működési területén élő lakosság számára;
-

Az egyénnek a szociális ügyek vitelében segítség nyújtása, a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése;

-

Családgondozás végzése a családokban jelentkező működési zavarok, konfliktusok
megoldásának elősegítésére;

-

Speciális támogató, önsegítő csoportok működésének támogatása;

-

A humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése és ösztönzése;

-

Speciális feladatként drogprevenciós tevékenységet folytat, ilyen témájú képzést
szervez;

-

Felkérésre környezettanulmányt készít;

-

Részt vesz a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő pszichiátriai betegek pszichoszociális rehabilitációját szolgálja a Közösségi Pszichiátriai Ellátás, amely önálló
szakmai egysége a Mentálhigiénés Központnak.

Feladatköréhez tartozó tevékenységek:
-

Pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és
rehabilitációjuk elősegítése;

-

Az ellátást igénybe vevők lakókörnyezetében történő segítségnyújtása az önálló
életvitel fenntartásában, meglévő képességeik megtartásában és fejlesztésében,
egészségi és pszichés állapotának javításában;
17

-

Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése;

-

Háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás;

-

Szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a mindennapi
életben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában segítségnyújtás;

-

Pszicho-szociális rehabilitáció;

-

Készségfejlesztés;

-

Problémaelemzés, problémamegoldás;

-

Szociális és mentális gondozás.

A Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása tevékenységének célja az ellátottak környezetében
történő gondozása, az életmódváltozás elindítása, segítése és nyomon követése. Feladatköréhez
a következők tartoznak:
-

Elsősorban a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá
gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése;

-

Az ellátást igénybe vevők lakókörnyezetében történő segítségnyújtás az önálló életvitel
fenntartásában, meglévő képességeik megtartásában és fejlesztésében, egészségi és
pszichés állapotának javításában;

-

Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése;

-

Háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás;

-

Szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a mindennapi
életben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában segítségnyújtás;

-

Pszicho-szociális rehabilitáció;

-

Szociális és mentális gondozás;

-

Az ellátást igénybe vevő ösztönzése orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen,
szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvételre, és ennek figyelemmel kísérése;

-

Ártalomcsökkentő programok, megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló
személyek elérése érdekében;

-

Életet veszélyeztető, testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult
kezelhetetlen helyzetek esetén kríziskezelés.
A Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, mint szociális alapszolgáltatás, segítő
szolgáltatásokat tart fenn saját otthonukban élő szenvedélybetegek számára.
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Feladatai:
-

Elsősorban a saját otthonukban élők részére lehetőséget biztosítani a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek
kielégítésére;

-

Az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató,
kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, családi programok szervezése
és lebonyolítása;

-

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése;

-

Szabadidős programok szervezése;

-

Egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése;

-

Hivatalos ügyek intézésének segítése;

-

Munkavégzés lehetőségének szervezése, álláskeresés segítése;

-

Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;

-

Önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése;

-

Felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról;

-

Mentális gondozás.

A Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása, mint szociális alapszolgáltatás segítő
szolgáltatásokat tart fenn saját otthonukban élő pszichiátriai betegek számára.
Feladatai:
-

Az ellátást igénybe vevők részére lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére;

-

Az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató,
kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, álláskeresési, családi programok szervezése
és lebonyolítása;

-

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése;

-

Szabadidős programok szervezése;

-

Egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése;

-

Hivatalos ügyek intézésének segítése;
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-

Munkavégzés lehetőségének szervezése, álláskeresés segítése;
Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;
Önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése;

-

Felvilágosító előadások szervezése (pszichoedukáció), tanácsadás az egészséges
életmódról.

A Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátásának feladata:
-

a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges
ártalomcsökkentő szolgáltatások biztosítása;

-

az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való
részvétel ösztönzése;

-

az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen való részvétel figyelemmel kísérése;

-

megkereső munka az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében;

-

a kríziskezelés, az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési
rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére;

-

problémaelemzés, problémamegoldás;

-

pszicho-szociális intervenciók;

-

információadás;

-

felvilágosítás adás;

-

szabadidős programok szervezése;

-

életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;

-

mentális gondozás;

-

a rövid pihenési lehetőség biztosítása;

-

a mosási, szárítási, mosakodási lehetőség biztosítása;

-

a folyadékhoz, élelemhez való hozzájutás biztosítása.

Az intézmény szakmai egységeinek nyitva tartása és ügyfélfogadási rend
I. telephely, 4031 Debrecen, Kishegyesi út 36.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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Nyitva tartás:
Hétfő

8.00 – 18.00 óra

Kedd - csütörtök

8.00 – 16.00 óra

Péntek

8.00 – 14.00 óra

Ügyfélfogadás:
Hétfő

10.00-18.00 óra

Kedd, csütörtök

12.00-16.00 óra

Szerda, péntek

8.00-12.00 óra

Közösségi Pszichiátriai Ellátás:
Hétfő

8.00 – 16.00 óra

Kedd - csütörtök

8.00 – 16.00 óra

Péntek

8.00 – 14.00 óra

Fogadónap:

hétfő 12.00-16.00 óra

II. telephely, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
Szenvedélybetegek Nappali Ellátása
Nyitva tartás:
Hétfő

7.00 – 15.00 óra

Kedd

7.00 – 15.00 óra

Szerda

7.00 – 15.00 óra

Csütörtök

7.00 – 15.00 óra

Péntek

7.00 – 15.00 óra
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Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása, Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű
Ellátása
Nyitva tartás:
Hétfő

8.00 – 16.00 óra

Kedd

8.00 – 16.00 óra

Szerda

8.00 – 16.00 óra

Csütörtök

8.00 – 16.00 óra

Péntek

8.00 – 14.00 óra

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása:
Nyitva tartás:
Hétfő

9.00 – 17.00 óra

Kedd

9.00 – 17.00 óra

Szerda

9.00 – 17.00 óra

Csütörtök

9.00 – 17.00 óra

Péntek

9.00 – 15.00 óra

Forrás Mentálhigiénés Központ szervezeti egységeinek szakmai együttműködése,
helyettesítések rendje
A Forrás Mentálhigiénés Központ szakmai egységei a szakmai feladatok ellátása
szempontjából egymással mellérendeltségi viszonyban vannak, egyes szakmai
feladatok ellátásában közösen vesznek részt, egymást segítve személyi-tárgyi
erőforrásaikkal. A közös szakmai feladatok közé tartozik a családgondozás, a
csoportszervezés,

a

képzésszervezés,

a

drogprevenciós

feladatok

ellátása,

közösségfejlesztő tevékenység, valamint minden más, a szervezeti egységek
működésének során felmerülő feladat. E feladatok ellátásának módjáról és
ellenőrzéséről minden héten tartandó vezetői megbeszélésen dönt az Intézményvezető
és a szakmai munkáért felelős helyettesek. A vezetői döntések a hetente megrendezendő
közös stábülésen kerülnek ismertetésre, kiosztásra, számonkérésre.
Az intézmény vezetőjét az Intézményvezető helyettes(ek) helyettesítik.
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A szakmai feladatok ellátásáért felelős kollégát (közösségi ellátás, nappali ellátás,
család – és gyermekjóléti szolgálat) az általuk kijelölt munkatársuk, annak hiányában
az Intézményvezető helyettesíti. A szakmai egységek munkatársait szakmai vezetőjük
vagy munkatársaik helyettesítik szóbeli meghatalmazás, ill. vezetői utasítás alapján.

Helyettesítések rendszere szakmai egységenként:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai vezető: kijelölt családsegítő
Családsegítő: kijelölt családsegítő, szakmai vezető

Pszichiátriai Közösségi Ellátás
Ellátás

Intézményvezetője

(Koordinátor):

terápiás

munkatárs/gondozó/szociális

munkatárs/segítő
Terápiás munkatárs/gondozó/szociális munkatárs/segítő: Ellátás Intézményvezetője

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása
Ellátás intézményvezetője: terápiás munkatárs/gondozó/szociális munkatárs/segítő
Terápiás munkatárs/gondozó/szociális munkatárs/segítő: Ellátás Intézményvezetője

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása
Intézményvezető: gondozó
Gondozó: Intézményvezető
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása
Ellátás Intézményvezetője: terápiás munkatárs/gondozó/szociális munkatárs/segítő
Terápiás munkatárs/gondozó/szociális munkatárs/segítő: Ellátás Intézményvezetője
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Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
Ellátás Intézményvezetője (Koordinátor): terápiás munkatárs/gondozó/szociális
munkatárs/segítő
Terápiás munkatárs/gondozó/szociális munkatárs/segítő: Ellátás Intézményvezetője

Egyes munkakörhöz tartozó feladatok, jogkörök, kötelezettségek, felelősségek
A Mentálhigiénés Központ intézményvezetőjének, szakmai és gazdasági feladatai,
jogkörei, kötelezettségei, és felelőssége:
Feladatai:
-

Vezetői feladatok ellátása;

-

Az intézmény szakszerű, jogszerű működtetése;

-

Személyi és vagyonvédelem biztosítása;

-

Az intézmény egészére kiterjedően a munkáltatói jogok gyakorlása;

-

Stáb megbeszélések vezetése;

-

Személyzeti feladatok ellátása;

-

A szakmai és gazdasági, műszaki ellátás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása;

-

Szakmai képzések, továbbképzések szervezése, ösztönzése;

-

A költségvetés végrehajtásában való részvétel;

-

Beszámolás az Egyesület közgyűlésének;

-

Az intézmény képviselete a fenntartó felé;

-

Intézmény képviselete;

-

Esetmegbeszélések, szupervízió szervezése;

-

Éves beszámoló készítése a fenntartónak a szolgáltatások tapasztalatairól, munkájáról.

-

Az intézmény vezetője a fenti jogkörök gyakorlása során felelős:

-

Anyagi, titoktartási, eszközökért, anyagokért, berendezésekért, irányítása alá tartozó
dolgozókért, munkabiztonsági, információ szolgáltatásért.

-

Jelentési kötelezettségek ellenőrzése
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjének feladatai, jogkörei,
kötelezettsége és felelőssége:

-

A szükséges szakmai változtatások kezdeményezése, megszervezése;

-

A szakmai dokumentációs, információs rendszer működtetése;
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-

Az irányítása alá tartozó dolgozók munkájának megszervezése, irányítása és
ellenőrzése;

-

Esetmegbeszélőn, szupervízión való részvétel;

-

Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival;

-

Hallgatók fogadása;

-

Fegyelmi és jutalmazási javaslattétel az irányítása alá tartozó dolgozók vonatkozásában;

-

Éves beszámoló készítése az intézménynek, melyben beszámol a szolgáltatás
tapasztalatairól.

-

Jelentési kötelezettség szervezése, végzése (GYVR)

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Intézményvezető feladatai, jogkörei,
kötelezettsége és felelőssége:
-

A szükséges szakmai változtatások kezdeményezése, megszervezése;

-

A szakmai dokumentációs, információs rendszer működtetése;

-

Az irányítása alá tartozó dolgozók munkájának megszervezése, irányítása és
ellenőrzése,

-

A gondozásba vételi eljárás előkészítése, a dokumentációk elkészítése;

-

Esetmegbeszélőn, szupervízión való részvétel;

-

Fegyelmi és jutalmazási javaslattétel az irányítása alá tartozó dolgozók vonatkozásában;

-

Éves beszámoló készítése az intézménynek, melyben beszámol a szolgáltatás
tapasztalatairól;

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása Intézményvezető feladatai, jogkörei,
kötelezettsége és felelőssége:
-

A szükséges szakmai változtatások kezdeményezése, megszervezése;

-

A szakmai dokumentációs, információs rendszer működtetése;

-

Az irányítása alá tartozó dolgozók munkájának megszervezése, irányítása és
ellenőrzése;

-

A gondozásba vételi eljárás előkészítése, a dokumentációk elkészítése;

-

Esetmegbeszélőn, szupervízión való részvétel;

-

Fegyelmi és jutalmazási javaslattétel az irányítása alá tartozó dolgozók vonatkozásában;
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-

Éves beszámoló készítése az intézménynek, melyben beszámol a szolgáltatás
tapasztalatairól;

-

Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival;

-

Hallgatók fogadása;

-

Kliensforgalom összesítése havonta.

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Intézményvezető feladatai, jogkörei,
kötelezettsége és felelőssége:
-

Összehangolja a közösségi gondozók munkáját;

-

Rendszeres esetmegbeszéléseket szervez;

-

Esetmegbeszéléseken, szupervízión való részvétel;

-

Kapcsolatot tart az egészségügyi, szociális, alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel;

-

Kapcsolatot tart a hozzátartozókkal, gondnokkal;

-

Ösztönző programokat szervez;

-

Közösségi munkacsoportot szervez;

-

Éves beszámolót készít az intézménynek, melyben beszámol az ellátás tapasztalatairól.

Közösségi Pszichiátria Ellátás Intézményvezető feladatai, jogkörei, kötelezettsége
és felelőssége:
-

Összehangolja a közösségi gondozók munkáját;

-

Rendszeres esetmegbeszéléseket szervez;

-

Esetmegbeszélőn, szupervízión való részvétel;

-

Kapcsolatot tart az egészségügyi, szociális, alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel;

-

Kapcsolatot tart a hozzátartozókkal, gondnokkal;

-

Rehabilitációs célú foglalkoztatási lehetőségek igénybevételét szervezi, ehhez
kapcsolódó ösztönző programokat szervez;

-

Közösségi munkacsoportot szervez, és működtet;

-

Éves beszámolót készít az intézménynek, melyben beszámol az ellátás tapasztalatairól.
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Családsegítő feladatai, jogkörei, kötelezettsége és felelőssége (Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat)
-

családgondozás végzése, családok látogatása, fogadása;

-

szükség szerint, de legalább félévente helyzetértékelés készítése a gondozás
eredményességéről;

-

kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival, társintézményekkel;

-

kapcsolattartás az esetmenedzserrel;

-

a családok érdekében és megbízásából ügyintézés;

-

környezettanulmány készítése;

-

prevenciós tevékenység végzése;

-

közösségfejlesztő tevékenység végzése;

-

ügyelet ellátása: kliensfogadás, információnyújtás;

-

adminisztráció: az adatlapok folyamatos, naprakész vezetése;

-

esetmegbeszélőn, szupervízión kötelezően részvétel;

-

kliensforgalom összesítés készítése havonta;

Segítő feladatai, jogkörei, kötelezettsége és felelőssége (Szenvedélybeteg Nappali
Ellátása)
-

egyéni esetvezetés;

-

rehabilitációs tevékenység végzése;

-

előgondozás végzése;

-

szükség szerint, de legalább félévente helyzetértékelés készítése a gondozás
eredményességéről;

-

kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival, társintézményekkel;

-

ügyelet ellátása: kliensfogadás, információnyújtás;

-

adminisztráció: az adatlapok folyamatos, naprakész vezetése;

-

esetmegbeszélőn, szupervízión kötelezően részvétel;

-

kliensforgalom összesítés készítése havonta;

-

közösségfejlesztő tevékenység végzése;

-

a munkaerő piaci reintegráció érdekében a Munkaügyi Központtal és a továbbképző
intézettel kapcsolattartás.
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Terápiás segítő feladatai, jogkörei, kötelezettsége és felelőssége (Pszichiátriai
Betegek Nappali Ellátása)
-

munkáját a felettese irányításával végzi;

-

egyéni esetvezetés;

-

esetmegbeszélőn, szupervízión kötelezően részvétel;

-

új csoportok szervezésének segítése;

-

klubfoglalkozások vezetése;

-

kliensforgalom összesítés készítése havonta, a szakmai vezető irányításával;

-

tudásához mérten segíti az ellátott rehabilitációját ;

-

munkájáról rendszeres, naprakész adminisztrációt vezet;

-

részt vesz a foglalkoztatási, szabadidős programok bonyolításában;

-

kapcsolattartás gyógyító intézményekkel;

-

a szolgáltatást igénybe vevők mosásának, zuhanyozásának koordinálása;

-

kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival, társintézményekkel;

-

ügyelet ellátása: kliensfogadás, információnyújtás;

-

közösségfejlesztő tevékenység végzése;

-

kliensforgalom összesítés készítése havonta.

Gondozó feladatai, jogkörei, kötelezettsége és felelőssége (Közösségi Pszichiátriai
Ellátás)
-

munkáját a koordinátor irányításával végzi;

-

esetmegbeszélőn, szupervízión kötelezően vesz részt;

-

kliensforgalom összesítést készít havonta;

-

a gondozott - szerződés szerinti gyakoriságú – látogatása;

-

tudásához mérten segíti az ellátott szociális rehabilitációját;

-

segíti az ellátott személyi, környezeti higiéniájának megtartását;

-

részt vesz a foglalkoztatási, szabadidős programok bonyolításában, szervezésében;

-

kapcsolatot tart a gondozott környezetével (családtag, szomszéd, orvos, gondnok);

-

kliensforgalom összesítés készítése havonta;

-

az egészségügyi, szociális, alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel kapcsolatot tart;
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-

közösségfejlesztő tevékenység végzése;

-

munkájáról rendszeres adminisztrációt vezet.

Gondozó feladatai, jogkörei, kötelezettsége és felelőssége (Szenvedélybetegek
Közösségi Ellátása)
-

a gondozott - szerződés szerinti gyakoriságú – látogatása;

-

esetmegbeszélőn, szupervízión kötelező részvétel;

-

kliensforgalom összesítést készítése havonta;

-

pszicho-szociális rehabilitáció;

-

az egészségügyi, szociális, alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel való
kapcsolattartás;

-

kapcsolatot tart a gondozott környezetével (családtag, szomszéd, orvos, gondnok);

-

készségfejlesztés;

-

adminisztráció naprakész vezetése;

-

közösségi programok szervezése;

-

kliensforgalom összesítést készítése havonta.

-

Jogszabály által előírt dokumentáció vezetése.

Terápiás munkatárs feladatai, jogkörei, kötelezettsége és felelőssége
(Alacsonyküszöbű Ellátás)
-

Esetmegbeszélőn, szupervízión való részvétel;

-

Forgalmi adatok összesítése minden hónap végén;

-

Adminisztráció naprakész vezetése;

-

Az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való
részvétel ösztönzése;

-

Kríziskezelés, az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési
rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.

Segítő feladatai, jogkörei, kötelezettsége és felelőssége (Alacsonyküszöbű Ellátás)
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-

Esetmegbeszélőn, szupervízión való részvétel;

-

Forgalmi adatok összesítése minden hónap végén;

-

Adminisztráció naprakész vezetése;

-

A szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez
szükséges ártalomcsökkentő szolgáltatások biztosítása;

-

Felvilágosítás, információadás,

-

Szabadidős programok szervezése.

Nem szociális szakmai feladatokat ellátók
Gazdasági, pénzügyi ügyintéző feladatai:
-

házi pénztár kezelése, pénztári jelentés készítése, hozzá kapcsolódó bizonylatok
vezetése;

-

pénzügyi adminisztrációs feladatok ellátása;

-

számlák kezelése és továbbítása a könyvelő felé;

-

a működéssel kapcsolatos pénzügyi nyilvántartás források szerinti vezetése;

-

pénzfelvétel, átutalás intézése, bankkal kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás;

-

irattárolás, nyilvántartás, belső anyagok kezelése;

-

kapcsolattartás a könyvelő céggel;

-

képzések, befizetések nyilvántartása;

-

pályázatok kiadásainak vezetése, pályázati elszámolás segítése;

-

jelenléti ívek összegyűjtése, bér papírokhoz szükséges adatok leadása a könyvelőnek;

-

elkészített éves költségvetésnek megfelelően a kiadások, bevételek kezelése, éves
zárás, pénzügyi beszámolók, elszámolások határidőre történő elkészítése az
intézményvezetők bevonásával.

A mentálhigiénés központ szakmai működésének rendszere
Az intézmény keretein belül nyújtott szolgáltatások alapvető célja, hogy az egyének,
családok számára segítséget nyújtson problémáik megoldásához.
A Forrás Mentálhigiénés Központ szakmai feladatai a rá irányadó jogszabályok és más
szakmai szabályzók alapján végzi.
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A

Forrás

Mentálhigiénés

Központ

alap

és

szakosított

ellátásban

végzett

tevékenységeinek statisztikai besorolása: a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, I/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben foglaltak és
egyéb a feladatellátásokra vonatkozó jogszabályok szerint működik. Ezen jelentősebb
jogszabályok: 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet, 235/1997. (XII.17.) Korm. rend.,
331/2006. Korm. rend., 1997. évi XXXI. tv., 149/1997 (IX/10.) korm. rendelet,
321/2009 (XII.29.) Korm. rendelet, 9/1999 (XI.24.) Korm. rend., A személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.)
SZCSM rendelet, A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési
nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, A személyes gondoskodást
végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet, Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és
vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet és egyéb a
feladatellátásokra vonatkozó jogszabályok.
Minden munkatárs munkájával, magatartásával köteles emelni a munka színvonalát és
ez által hozzájárulni a szakma társadalmi megbecsüléséhez. Munkatársaink a szociális
munka etikai kódexében foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik.

Forrás Mentálhigiénés Központon belüli szolgáltatások formái:
Szociális alapszolgáltatások:
Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 SzCsM rendeletben, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben,
a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.31.) NM rendeletben meghatározott
jogszabályok, valamint szakmai protokollok és ajánlások alapján, az Alaptörvénnyel és
a gyermekek jogairól szóló Egyezménnyel összhangban végzi tevékenységét, a szociális
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munka módszereinek alkalmazásával, a Szociális Munka Etikai Kódexében előírtak
alkalmazása mellett.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás célja a szociális és mentálhigiénés problémák
miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési
képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás a megelőző tevékenységek körében figyelemmel
kíséri az ellátási területén élő lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a
nagyszámban előforduló, az egyén és család életében jelentkező problémák okait.
Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, ennek
keretében elősegíti az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti
szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és
magánszemélyek részvételét a megelőzésben.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás az egyének és a családok életvezetési
képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák
megszüntetése érdekében tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a
társadalombiztosítási

ellátások

formáiról

és

formanyomtatványok

átadásával,

kitöltésével hozzásegíti a klienst az ellátások igényléséhez. Szociális, életvezetési,
társadalombiztosítási és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, pszichológiai, jogi és egyéb
tanácsadásokat szervez, szükség esetén külső szakember bevonásával. Segítséget nyújt
az egyénnek a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ügyek vitelében,
családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldását. Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, a fogyatékkal
élők számára tanácsadást szervez. Családgondozás módszerével segíti elő a családokban
jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldását.
Közösségi programok szervez a működési területén élő lakosság számára. Speciális
támogató, önsegítő csoportokat szervez, működtet. Speciális feladatként drogprevenciós
tevékenységet folytat, ilyen témájú képzéseket szervez.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil
kezdeményezéseket. Nyilvántartásait a vonatkozó jogszabályok előírásai és szakmai
ajánlások szerint vezeti.
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Közösségi Pszichiátriai Ellátás
A közösségi pszichiátriai ellátás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
előírásai alapján működik. Ez az ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú,
közösségi alapú gondozás.
A közösségi pszichiátriai ellátás a pszichiátriai betegek részére lakókörnyezetében
komplex segítséget nyújt mindennapi életvitelében, lehetőség szerint biztosítja a
meglévő képességeinek megtartását, fejlesztését. E célból a pszichiátriai beteg számára
segítséget kell nyújtani:
-

egészségi és pszichés állapotának javításában,

-

mindennapi életében adódó konfliktusok feloldásában, és problémái megoldásában,

-

szociális-, mentális gondozásában,

-

egészségügyi ellátáshoz való hozzájutáshoz.
A közösségi gondozó feladatellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást
igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának,
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek
fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A pszichiátriai betegek részére nyújtott szolgáltatás magában foglalja az alábbi
gondozási tevékenységeket:

-

az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása;

-

az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása;

-

a segítségnyújtás a higiénia megtartásában;

-

kapcsolattartás az igénybe vevő családtagjaival, gondnokával, orvosával;

-

készségfejlesztés;

-

pszicho-edukáció,

-

közösségi programok szervezése;

-

foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatások megszervezése;

-

segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében;
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-

segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában;

-

segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
A szenvedélybetegek közösségi ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
alapján működik.
A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú
közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás,
melynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

Szenvedélybetegek közösségi ellátása a következő szolgáltatásokat biztosítja:
-

problémaelemzés, problémamegoldás;

-

a személyes célok meghatározásának segítése;

-

a változtatásra motiváló tényezők feltárása;

-

a szerhasználat, ill. –függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek

-

csökkentése;

-

készségfejlesztés;

-

pszicho-szociális rehabilitáció.
A szenvedélybetegek közösségi ellátása során az igénybevevő számára biztosítani kell
az anonimitást, a személyes adatokat nem kell megadni, igazolni és nyilvántartani, ill.
egyéni gondozási tervet nem kell készíteni. ??? A Szenvedélybetegek Közösségi
Ellátáshoz integráltan működik a Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása.

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása
A szenvedélybetegek nappali ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
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szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
alapján működik.
A szenvedélybetegek nappali ellátása a szenvedélybetegséggel küzdő személyek
napközbeni ellátását, gondozását végzi, elsősorban azokat a személyeket, akiket
szenvedélybetegségük miatt - korábban - fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, illetve
rehabilitációs intézményben gondoztak intézményi kezelés, gondozás megelőzése miatt
erre rászorulnak. Elsődleges célja a rehabilitáció és reintegráció.
Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez. Hivatalos ügyek
intézésének segítése munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó
tanácsadás, életvezetés segítése, önszerveződő csoportok támogatása, működésének,
szervezésének segítése.
Az alapfeladatokon kívül a fent megjelölt célok érdekében az alábbi kiegészítő
feladatokat is ellátja:
-

hozzátartozói csoport,

-

gyermek programok.
A szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatásai az egyének és csoportok számára
nyitottak, igénybevételének feltételeit a Házirend és a Megállapodás szabályozza. Az
intézményt a segítséget kérő egyének, naponta közvetlenül vagy a területen működő
más intézmények javaslatára kereshetik fel, a rászorultakkal az önkéntesség alapján
alakítja ki együttműködését.

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása
A pszichiátriai betegek Nappali ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
alapján működik. Az ellátás Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő,
azon 18 éven felüli kompenzált pszichiátriai betegek részére biztosít, akik önként
igénylik ezt, az ellátással együttműködést vállalnak. Célja, hogy javuljon a segítségért
hozzánk fordulók életminősége és csökkenjen az a távolságtartás, ami a betegségükből
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és a betegség miatti előítéletből fakad. A pszichiátriai betegek nappali ellátása az
önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe
vevők igényei alapján az alábbi szolgáltatáselemeket:
-

tanácsadást,

-

esetkezelés,

-

készségfejlesztést,

-

háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást,

-

közösségi fejlesztést.
A pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatásai az egyének és csoportok számára
nyitottak, igénybevételének feltételeit a Házirend és a Megállapodás szabályozza. Az
intézményt a segítséget kérő egyének, naponta közvetlenül vagy a területen működő
más szociális ill. egészségügyi intézmények javaslatára, kereshetik fel.

Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása
Ez az ellátás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján működik.
Az ellátás a megkereső munkára valamint az anonim és önkéntes igénybevételre épül.
Célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető
helyzetek elhárítása, az életmódváltozás elindítása, segítése.
A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása magába foglalja:
- az egészségügyi ártalmak csökkentését;
- a krízis-intervenciót, az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési
rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére;
- az egészségügyi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel
ösztönzését;
- problémaelemzést, problémamegoldást;
- készségfejlesztést;
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- pszicho-szociális rehabilitációt;
- a rövid pihenési lehetőség biztosítását;
- a mosási, szárítási, mosakodási lehetőség biztosítását;
- a folyadékhoz, való hozzájutás biztosítását.
A szolgáltatást nem tagadjuk meg az absztinencia hiánya és a szenvedélybetegség során
jelentkező tünetek, magatartási formák miatt mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik
a biztonságos feladatellátást.

Vegyes rendelkezések

Vezetői megbeszélések
Heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, résztvevői az Intézményvezető és az
Intézményvezető helyettes(ek). Célja, az intézményen belüli információcsere, szakmai
segítségnyújtás, jelentősebb, a Forrás Mentálhigiénés Központ egészét érintő
tervezetek,

feladatok,

szakmai

programok

megtárgyalása,

koordinálása,

lebonyolításának irányítása.

Szolgálatokon belüli megbeszélések
Heti rendszerességgel kerül megtartásra, résztvevői az adott szolgáltatás munkatársai.
Célja, az intézményen belüli információcsere, szakmai feladatok megbeszélése, szakmai
segítségnyújtás.

Összmunkatársi megbeszélés
Az intézmény vezetője működteti, havonta egy alkalommal kerül megtartásra,
résztvevője a Mentálhigiénés Központ minden munkatársa.
Célja
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-

tájékoztatás nyújtása az elmúlt időszakban végzett munkáról (szakmai, gazdasági),

-

a következő időszak nagyobb feladatainak ismertetése,

-

információcsere,

-

szakmai segítségnyújtás, egyeztetés.

Esetmegbeszélés
Az esetmegbeszélésen a segítőkben felmerülő dilemmák, elakadások megbeszélése
történik, amelyek a klienssel való kapcsolatból, a társszervezettekkel való
együttműködésekből, illetve a saját érintettségből adódnak. Célja, hogy a szakmai
munkát végzők hatékonyabban tudják végezni feladatukat, és tisztázni tudják saját
segítői szerepüket, kompetenciájukat.

Szupervízió
Külső szakember vezetésével tartott team-építő, szervezetfejlesztő, egyéni szakmai
kérdéseket, elakadásokat kezelő munkaforma, mely minden szakmai feladatott ellátó
munkatárs számára kötelező.
Havi egy alkalommal kerül rá sor, az előre megbeszélt időpontokban.

Kapcsolattartás más segítő szervekkel, intézményekkel
A Forrás Mentálhigiénés Központ a kliensek érdekében szakmai kapcsolatot létesít és
tart fenn állami, egyházi és civil szervezetekkel.
A településen működő szervezetek:
-

Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

-

Megyei Kórházak és Rendelőintézet

-

Drogambulancia

-

Pszichiátriai Ambulancia

-

Egészségügyi intézmények

-

Hajléktalanok ellátása (ReFoMix Kht.)
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-

Ápolást-gondozást biztosító intézmények

-

Idősek Otthona

-

Családsegítő Szolgálatok,

-

Gyermekjóléti Szolgálatok,

-

Fogyatékossággal foglalkozó intézmény

-

Gyermekvédelmi intézmények

-

Önsegítő csoportok

-

GammaGT,

-

Anonim Alkoholisták,

-

Anonim Narkománok önsegítő csoportjai

-

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

-

Történelmi egyházak gyülekezetei

-

Egyházi intézmények

-

Egyházmegyei Karitász

-

Szt. Erzsébet Otthon

-

Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni csoportja

-

Városi Szociális Szolgálat

-

Oktatási intézmények

-

Terápiás Ház

-

Önkormányzati és országgyűlési képviselők

-

Magyar Vöröskereszt megyei és városi szervezete

-

Civil szervezetek

-

Önkéntes segítők

Országos szervezetek
-

Rehabilitációval foglakozó országos hatáskörű intézmények

-

Emberbarát Alapítvány

-

Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon

-

Békés Megye Szociális Otthona Szenvedélybetegek Rehabilitációs Részlege

-

Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió

-

Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat

-

Magyar Kékkereszt Egyesület
39

-

RÉV hálózat

-

Magyar Ökumenikus Segélyszolgálat

Írásbeli együttműködési megállapodás már megkötésre került:
-

DMJV Család és Gyermekjóléti Központja

-

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum,

-

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

-

Városi Egészségügyi Szolgálat Pszichiátriai Ambulancia és Gondozó Intézet Felnőtt
Részleg

-

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Drogambulancia

-

Emberbarát Alapítvány

-

Magyar Kékkereszt Egyesület

Az intézmény működésével kapcsolatos szakmai, hatósági kapcsolatok
-

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

-

DMJV Önkormányzata

-

Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya

-

Magyar Államkincstár Hajdú Bihar Megyei Igazgatósága

-

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,

-

Hajdú Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szakmaelméleti kapcsolatok
-

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

-

EMMI
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Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye
Intézményre vonatkozó adatok
Az Intézmény megnevezése:
FORDULÓPONT Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye
Az Intézmény székhelye: 4064 Nagyhegyes 030/2. helyrajzi számon

Az Intézmény fenntartója:
Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Székhelye: 4031Debrecen, Angyalföld tér 11. sz

Intézmény képviseletére jogosult személy, képviselet jogcíme:
Intézményvezető
Az Intézmény működési területe
Észak-alföldi régió
Az Intézmény alapítása
A Forrás Lelki Segítők Egyesület 1995. szeptember 20.-án megtartott közgyűlésének
10. napirendi pontjaként tárgyalta meg, és egyhangúlag fogadta el a FORDULÓPONT
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye létrehozását.
FORDULÓPONT Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye– központi egység
Elérhetőségei:
Tel: +06 20/ 2268-270
E-mail: forras.fordulopont@gmail.com

Az Intézmény tevékenységi köre
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete a FORDULÓPONT Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Intézménye által biztosítja a szociális szakosított ellátási formák közül
szenvedélybetegek rehabilitációs célú intézményi ellátás.
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A FORDULÓPONT Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye tevékenységi
körében végzett szolgáltatásokkal olyan mértékű segítségnyújtást kíván megvalósítani,
mely lehetővé teszi, az ellátottak és hozzátartozóik szermentesen életformával is minél
teljesebb életet éljenek, és problémáik megoldásában, konfliktusok, krízishelyzetek
megelőzésében, kezelésében minél magasabb színvonalú szakmai segítséget kapjanak.
A

FORDULÓPONT

Szenvedélybetegek

Rehabilitációs

Intézménye

szakmai

tevékenységét részben önálló szakmai egységben látja el.
Férőhely szám: 20 fő, férfiak rehabilitációs ellátását biztosítja.

Az intézmény jogelődje
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete által működtetett intézmény a FORDULÓPONT
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézmény jogelőddel nem rendelkezik.

Az intézmény jogi személyisége
Az intézmény jogi személyiséggel nem rendelkezik. A jogszemélyiséghez kötődő
jogokkal és kötelezettségekkel, mint jogi személy az intézmény fenntartója, a Forrás
Lelki Segítők Egyesülete rendelkezik
A

FORDULÓPONT

Szenvedélybetegek

Rehabilitációs

Intézményét,

az

Intézményvezető vezeti, akinek kinevezéséről és megbízásáról a Forrás Lelki Segítők
Egyesülete közgyűlése dönt. A vezető felett a munkáltatói jogokat a Forrás Lelki
Segítők Egyesülete képviseletében az elnök gyakorolja. Az intézmény munkatársai
felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
Az intézmény bélyegzőjének használata
A FORDULÓPONT Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye megnevezést
tartalmazó bélyegzőt csak a FORDULÓPONT Szenvedélybetegek Rehabilitációs
Intézménye vezetője annak akadályoztatása esetén Intézményvezető helyettese
használhatja.
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Helyettesítések rendje
Az intézmény vezetőjét az Intézményvezető helyettes helyettesíti.
Az intézmény szervezeti tagozódása
Az intézmény szervezeti felépítése
A szervezet által nyújtott szociális szakellátás megvalósítása során a szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye a létszám határok miatt nem tagozódik szakmai alegységekre.
A szolgáltatásokat igénybe vevőknek jogszabályokban meghatározott teljes körű
ellátásához tartozó speciális feladatokat, a munkatársak tekintetében, egyénileg
határozza meg az intézmény vezetője. Az utasítás és jelentés ugyanazon a vonalon
történik.

A vezető feladatai, jogköre, kötelezettsége, felelőssége

Az intézmény vezetőjének, mint egyszemélyi felelős vezetőjének szakmai és gazdasági
feladatai, jogkörei, kötelezettségei, és felelőssége:

Feladatai:
-

Vezető feladatok ellátása;

-

Team megbeszélések vezetése, szervezése;

-

Az irányítása alá tartozó dolgozók munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése;

-

Gondozásba vételi eljárás előkészítésének, és a dokumentációk elkészítésének
koordinációja;

-

Fegyelmi és jutalmazási javaslattétel az irányítása alá tartozó dolgozók vonatkozásában

-

Esetmegbeszélőn, szupervízión kötelező részvétel;

-

Kliensforgalom dokumentálásának ellenőrzése;

-

Rehabilitációs folyamat lezárása;

-

Szakmai anyagok készítése, készíttetése;

-

Normatív támogatás igényléséhez, elszámolásához szükséges adatszolgáltatás;

-

Beszámolás az Egyesület közgyűlésének;

-

Az intézmény képviselete a fenntartó felé;
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-

Az intézmény képviselete más intézmények és a hatóságok felé

-

Folyamatosan tanulmányozza az új gondozási módszereket;

-

Elkészíti az intézmény dolgozóinak képzési és továbbképzési tervét;

-

Kapcsolattartás társintézményekkel, szervezetekkel;

-

Pályázatok figyelemmel kísérése monitorozása;
Az intézménybe történő felvételkor írásos formában tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt,
illetve törvényes képviselőjét:
a) a szakmai program korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályairól,
b) az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén,
c) az ellátott jogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségéről,
d) a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól.
Köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját:

-

a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról;

-

az egészségügyi intézménybe való beutalásáról;

-

az

ellátás

biztosításában

felmerült

akadályoztatásról,

az

ellátás

ideiglenes

szüneteltetéséről;
-

az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;

-

a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett
intézkedéséről.
Az intézmény vezetője a fenti jogkörök gyakorlása során felelős:

-

Anyagi, titoktartási, eszközökért, anyagokért, berendezésekért, irányítása alá tartozó
dolgozókért, munkabiztonsági, információ szolgáltatásért,

A feladatok ellátásához szükséges, nem vezető állású szakdolgozók feladatai
Ápolói-gondozói feladatok ellátását végző munkatárs
Feladatai:
-

biztosítják a lakók fizikai ellátását, az étkezést, egészségi állapotuknak megfelelő
ápolásukat, gondozásukat.
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-

Regisztrálják az ellátott testi, lelki változásait, segítséget nyújtanak a lehető legjobb
életminőség biztosításában,

-

Betartják, és betartatják az Intézményvezető, és az orvos utasításait,

-

A terápiás közösség elve alapján részt vesz minden olyan tevékenységben, amely az
intézmény szabályainak tiszteletben tartása mellett hozzájárul az ellátottak jobb
ellátásához, komfort érzetének javításához,

-

Szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény vezetőjének.

Háziorvos
Feladatai:
-

Egészségügyi alapellátásiban szükséges orvosi feladatok ellátása;

-

Az intézeti lakók egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése, mely kiterjed a heveny
és idült betegségek gyógyítására, kezelésére, a lakók orvos egészségügyi
rehabilitációjára, szakrendelésre, fekvőbeteg gyógyintézeti beutalásra;

-

Ellenőrzi az egészségügyi dokumentáció pontosságát;

-

Meghatározza a diétás étkezésre szorulók körét;

-

A szükséges tájékoztatást megadja a lakónak a kezelés jellegéről, a várható
eredményekről, az esetleges kockázatokról, betegségük, fogyatékosságuk lényegéről,
kilátásaikról.
Pszichiáter szakorvos



az ellátott általános pszichés állapotának felmérése,



a szerfogyasztás/viselkedés függőség okozta állapotromlás felmérése a kongnitiv
képességek megléte, illetve az egyén várható fejleszthetőségének a felmérése.



intézményen belül

pszichiátriai- addiktológiai szakorvosi

konzultációra heti

rendszerességgel keddenként van lehetőség.


az intézmény munkatársai számára telefonos vagy személyes konzultációs lehetőséget
biztosít



az intézményen belül pszichoedukációt tart.



ellátottak kezeléséről való tájékoztatás adás
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az Intézmény szakmai, illetve egészségügyi ellátásának egységes formában való
biztosítása érdekében havi rendszerességgel az intézményben tartott esetmegbeszélésen,
szupervízión vesz részt.

Szociális munkatárs
Feladatai:
-

A beutalásra várakozók elő gondozása, az új lakók fogadása;

-

Kapcsolattartás a hozzátartozókkal, gondnokokkal;

-

Hivatalos ügyeik vitelének segítése;

-

Segítséget nyújt a költőpénz felhasználásában, a beszerzések bonyolításában;

-

Naprakész adminisztrációt készít tevékenységéről;

-

Munkahelyi vezetőjének szóban rendszeresen, írásban évente beszámol;

-

Naprakészen vezeti az ingónyilvántartó lapokat, szabályosan átveszi, letétbe helyezi az
ellátottak értéktárgyait;

-

A terápiás közösség elve alapján részt vesz minden olyan tevékenységben, amely
hozzájárul az ellátottak pszicho szociális állapotának javulásához;

-

Az ellátottak szakrendelésre-fekvőbeteg gyógyintézetbe kísérése, kórházi kezelés
esetén szükségszerinti látogatása.
Mentálhigiénés munkatárs
Feladatai:

-

Lakók készségeinek, képességeinek felmérése, szinten tartása, lehetőleg javítása;

-

Pszichoterápiás jellegű csoportos foglalkozásokat vezetése;

-

Törekszik minden olyan, módszer, eszköz, eljárás megismertetésére, megszerzésére,
amellyel az ellátottak életminősége javítható;

-

Naprakész adminisztrációt készít tevékenységéről;

-

Munkahelyi vezetőjének szóban rendszeresen beszámol;

-

Kapcsolatot tart az ápoló gondozó személyzettel, az ellátottak hozzátartozóival,
gondnokaikkal;

-

Gondoskodik az ellátottak költőpénzének, munkajutalmának, pénzmaradványának,
térítésköteles gyógyszereinek kifizetéséről;
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Szakmai működés rendszere
Az intézmény keretein belül nyújtott ellátások célja, az ellátottak önálló életvezetési
képességének kialakítása, helyreállítása.
A FORDULÓPONT Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye szakosított
ellátásban végzett tevékenységeinek statisztikai besorolása: TEAOR 8531 „Szociális
ellátás szállásnyújtással”.
Munkájával, magatartásával köteles minden munkatárs emelni a munka színvonalát és
ezáltal hozzájárulni a szakma társadalmi megbecsüléséhez. Munkatársaink a szociális
munka etikai kódexében foglaltakat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Intézményen belüli ellátás
A szenvedélybetegséget, bio- pszicho- szociális betegségnek tekintjük, mely érinti az
életfolyamatokat, hatással van a lélekre, viselkedésre, gondolkodásra, és a társas
kapcsolatokra.
1. Célcsoport: Szenvedélybetegségben szenvedőkre jellemző, hogy az testi állapot
romlása, előítéletek, a munkaképesség csökkenés, konfliktuskezelési képesség hiánya
miatt a társadalom peremére sodródtak. Szociális készségeik csökkenésével nem
képesek állandó jelleggel ügyeik vitelére, tünetek okozta kommunikációs zavar, téves
érzékelések miatt interperszonális kapcsolataik beszűkültek vagy egyáltalán nincsenek.
Így folyamatos életfenntartási, szociális krízisnek megélt kudarcok között telnek napjaik,
ami miatt állapotrosszabbodás, lakhatási, egzisztenciális bizonytalanságban élnek. A
társas kapcsolatokban szerzett negatív tapasztalatok miatt magányosak, társtalanok,
nincs örömforrásuk. A szenvedélybetegeknek jövedelem forrása gyakran szociális,
nyugdíjszerű ellátások, illetve nincsenek bevételeik. Az informális támogató rendszer
gyakran hiányzik, a hozzátartozók elfordulnak, rehabilitációból visszakerülővel
szemben is ellenségesek, a formális támogató rendszer képviselői is nehezen fogadják
el a szenvedélybetegeket, a változás folyamatát gyanakvással szemlélik.
A szer-, vagy viselkedési addikció hatásaiban nemcsak az azzal élő, visszaélő egyén
érintett, hanem a családtagok, szűkebb, tágabb környezete, ezért a szolgáltatásoknak
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nem elég csak az egyént megcélozni, hanem környezetében élők számára is biztosítani
kell a szakszerű ellátáshoz való hozzáférést.
2. Ellátásunk célja, hogy az addiktív problémákkal küszködők minél szélesebb köre
számára nyújtson olyan ellátásokat, amelyek egyszerre biztosítják a szolgáltatások
komplex körének igénybevehetőségét és a differenciált, egyénre szabott ellátást a
szenvedélybetegségből

adódó

pszichés,-

szomatikus,

társadalmi

hátrányok

leküzdéséhez, ezáltal biztosítva az ellátottak számára az újbóli társadalmi reintegráció
lehetőségét. Az intézményi bentlakás során kialakúló hospitalizásció elkerülése
érdekében külsőférőhely szolgáltatást is biztosít.
3. Ellátás módja: Az intézmény szenvedélybetegek (férfiak) számára jelent újszerű
ellátási formát a kórházi méregtelenítés kezelés után. A rehabilitációs program külön
hangsúlyt fektet a családtagok bevonására az utógondozás hatékonyságának érdekében,
együttműködve az Egyesület alacsonyküszöbű, és szenvedélybeteg közösségi-, nappali
ellátásával. Az egészségügyi rendszerben általános tapasztalat, hogy az méregtelenítés
kezelést újabb és újabb kezelés követte, amely azt jelenti, hogy a rehabilitációs
intézmények helyett a szenvedélybetegek aktív kórházi ágyakat vesznek igénybe. Ebből
a szempontból programunk költségek csökkentésére is kísérlet.

A rehabilitációs

program időtartama 12 hónap. Az egy éves időtartam lehet folyamatos benntartózkodás,
vagy egy intenzív 5 hónapos ellátást követően 1-2-3 hónapos adaptációs szabadsággal,
- egyéni szükségletek alapján-kialakított rehabilitációs folyamat. Az a külsőférőhely
szolgáltatás az ellátás egyéni szükségletek szerinti nyújtja célja a hospitalizáció
kialakulását megakadályozása, a reintegráció segítése. A város közelsége kapcsolatot
jelent a mindennapi élettel, amely segíti a visszailleszkedést.
A rehabilitáció ideje alatt kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátottak felvegyék
a kapcsolatot az önsegítő csoportokkal, támogató közösségekkel, megismerjék
működésüket, és kapcsolódjanak az általuk kiválasztott csoporthoz, közösséghez.
A szolgáltatásaink egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú ellátásokat kínálnak,
amely nagymértékben építenek a kliensek aktív és felelős részvételére, kooperatív
készségére.
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Az intézmény munkarendje
A FORDULÓPONT Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye a lakók ellátását
folyamatos működéssel biztosítja. A munkatársak havi beosztását, munkarendjét az
Intézményvezető készíti el. A munkarend kialakítása megszakítás nélkül működő
intézmény tevékenységének figyelembevételével 6 hónapos munkaidő keretben történik.
A terápiás közösség elvét megtartva az ellátottak kötött napirendjéhez igazodik a
munkarend.

Vegyes rendelkezések
Vezetői megbeszélés
Havonkénti rendszerességgel kerülnek megtartásra, résztvevői az Intézményvezető és a
fenntartó képviselője. Célja, funkciója az információcsere, szakmai segítségnyújtás,
gazdasági,

pénzügyi

kérdések

egyeztetése,

jelentősebb,

a FORDULÓPONT

Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye egészét érintő tervezetek, feladatok,
szakmai módszerek megtárgyalása, koordinálása, lebonyolításának irányítása.

Team megbeszélés
Havi rendszerességgel kerül megtartásra, az Intézményvezető hívja össze, résztvevői a
intézmény munkatársai. Célja, funkciója az intézményen belüli információcsere,
szakmai feladatok megbeszélése, szakmai segítségnyújtás. A megbeszélésekről
emlékeztető készül.

Összmunkatársi megbeszélés
Az intézmény vezetője működteti, évente legalább két alkalommal köteles összehívni
az üléseit.
Funkciója
-

tájékoztatás nyújtása az elmúlt időszakban végzett munkáról (szakmai, gazdasági)

-

a következő időszak nagyobb feladatainak ismertetése
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-

etikai helyzet értékelése

-

aktuális kérdéskörök megbeszélése

-

az észlelt hiányosságokat, és azok megszüntetésének módjának megkonzultálása

-

a munkafegyelem értékelése

-

munkatársak észrevételeinek, javaslatainak megvitatása
A megbeszélésre az intézmény vezetője meghívja az összes rész és főállású intézeti
dolgozót. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, melyet az irattárban kell őrizni.
Az Intézményvezető 15 napon belül írásban ad tájékoztatást, azokra a kérdésekre,
amelyekre a megbeszélésen nem adott választ.

Esetmegbeszélés
Az esetmegbeszélés kapcsán a segítőben felmerülő dilemmák, elakadások megbeszélése:
a klienssel való kapcsolat, a társszervezettekkel való együttműködések. Célja:

a

szakmai munkát végzők hatékonyabban tudják végezni munkájukat és saját segítői
szerepüket, kompetenciájukat tudják tisztázni.

Szupervízió
Külső szakember vezetésével tartott team-építő, szervezetfejlesztő, melyem minden
szakmai feladatott ellátó munkatársa számára kötelező.
Havi egy alkalommal kerül rá sor az előre megbeszélt időpontokban.

Kapcsolattartás más szervezetekkel, intézményekkel
A FORDULÓPONT Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye a kliensek
érdekében szakmai, módszertani kapcsolatot létesít és tart fenn állami, egyházi és civil
szervezetekkel.
A kliensek segítés érdekében kialakított szakmai kapcsolatok
-

Észak-Alföld-i régióban működő

-

Megyei Munkaügyi Központok,
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-

Megyei Kórházak és Rendelőintézetek,

-

Drogambulanciák,

-

Nappali intézmények,

-

Pszichiátriai Ambulanciák

-

Hajléktalanok ellátásai

-

Családsegítő Szolgálatok,

-

Gyermekjóléti Szolgálatok,

-

Fogyatékossággal foglalkozó intézmények,

-

Gyermekvédelmi intézmények

-

Önsegítő csoportok

-

Gamma GT, Kékkereszt,

-

Anonim Alkoholisták,

-

Anonim Narkománok önsegítő csoportjai

-

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok

-

Egyházi intézmények

-

Oktatási intézmények

Országos szervezetek
-

Rehabilitációval foglakozó országos hatáskörű intézmények:

-

Emberbarát Alapítvány

-

Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat

-

Kékkereszt Egyesület

-

KIMM (Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió)

-

Magyar Ökumenikus Segélyszolgálat
Az intézmény működésével kapcsolatos szakmai, hatósági kapcsolatok

-

DMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,

-

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

-

Magyar államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatósága

-

Hajdú-Bihar Megyesi Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
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Indulópont Támogatott Lakhatás

Az intézmény megnevezése
A 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, továbbiakban
Szt., 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint: támogatott lakhatás

Az intézmény székhelye
4029 Debrecen, Csapó utca, 85. szám 1. emelet, 5. ajtó
Szolgáltatást nyújtó hely 4031 Debrecen, Széchenyi utca 93/B

Képviseletére jogosult személy, képviselet jogcíme:
Intézményvezető

Az Intézmény működési területe
Észak-Alföldi régió

Az Intézmény alapítása
A Forrás Lelki Segítők Egyesület 2014. 06. 06. napján megtartott közgyűlésén tárgyalta
meg, és a 2014/16 határozat számon egyhangúlag fogadta el az „Indulópont”
Támogatott Lakhatás létrehozását. Az Indulópont Támogatott lakhatás központi egység.

Az Intézmény tevékenységi köre
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete az „Indulópont” Támogatott Lakhatás Intézménye
által biztosítja a szociális szakosított ellátási formák közül a támogatott lakhatás
szolgáltatást.
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Az Indulópont Támogatott Lakhatás tevékenységi körében végzett szolgáltatásokkal
olyan mértékű segítségnyújtást kíván megvalósítani, mely lehetővé teszi, az ellátottak
önálló életvitel fenntartását, a nyílt munkaerő piacon való könnyebb elhelyezkedést,
elősegítse - mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató
technikák alkalmazásával végzett esetvitelt, az absztinencia megtartását, igény esetén:
-

lakhatás

-

étkezést,

-

gondozást,

-

készségfejlesztést,

-

tanácsadást

-

esetkezelést

-

pedagógiai segítségnyújtást

-

felügyelet

-

gyóygpedagógiai segítségnyújtás

-

háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást
Az „Indulópont” Támogatott Lakhatás szakmai tevékenységét részben önálló szakmai
egységben látja el.
Férőhely szám: 12 fő két szolgáltatási helyen (6 fő az intézmény székhelyén, Csapó utca
85 1/5, 6 fő 4031 Debrecen Széchenyi utca 93/B) férfiak támogatott lakhatását biztosítja.

Beszámolási kötelezettség
Az Indulópont Támogatott Lakhatás munkáját az éves munkaterv, a hatályos
jogszabályok, a módszertani szervezetek által kiadott szakmai és gazdasági irányítások,
útmutatások szerint végzi.
Szakmai munkájáról az intézmény vezetője a felügyeletet ellátó Forrás Lelki Segítők
Egyesülete közgyűlésének köteles beszámolni.
Az intézmény adatszolgáltatási kötelezettségének évente meghatározott rendben, illetve
eseti felhívásra köteles eleget tenni.
A felügyelő szerveknek a jogszabályban meghatározott módon, illetve eseti felhívásra
köteles a szakmai munkájáról beszámolni.
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Az intézmény jogelődje
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete által működtetett intézmény az Indulópont
Támogatott Lakhatás Intézménye jogelőddel nem rendelkezik.

Az intézmény jogi személyisége
Az intézmény jogi személyiséggel nem rendelkezik. A jogszemélyiséghez kötődő
jogokkal és kötelezettségekkel, mint jogi személy az intézmény fenntartója, a Forrás
Lelki Segítők Egyesülete rendelkezik
Az Indulópont Támogatott Lakhatást, az Intézményvezető vezeti, akinek kinevezéséről
és megbízásáról a Forrás Lelki Segítők Egyesülete közgyűlése dönt. A vezető felett a
munkáltatói jogokat a Forrás Lelki Segítők Egyesülete képviseletében az elnök
gyakorolja. Az intézmény munkatársai felett a munkáltatói jogokat az intézmény
vezetője gyakorolja.

Az intézmény bélyegzőjének használata
Az Indulópont Támogatott Lakhatás megnevezést tartalmazó bélyegzőt csak az
Indulópont Támogatott Lakhatás intézményvezetője használhatja.

Forrás Lelki Segítők Egyesülete által fenntartott szervezeti egységek szakmai
együttműködése, helyettesítések rendje
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete által fenntartott szervezeti egységek (intézmények)
a szakmai feladatok ellátása szempontjából egymással mellérendeltségi viszonyban
vannak, egyes szakmai feladatok ellátásában közösen vesznek részt, egymást segítve
személyi-tárgyi erőforrásaikkal. A közös szakmai feladatok közé tartozik a
családgondozás, a csoportszervezés, a képzésszervezés, előgondozás, a drogprevenciós
feladatok ellátása, valamint minden más, a szervezeti egységek működésének során
felmerülő feladat. E feladatok ellátásának módjáról és ellenőrzéséről mindem héten
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tartandó vezetői megbeszélésen döntenek a szakmai egységek vezetői. A vezetői
döntések minden érintett szakmai egység stábülésén kerülnek ismertetésre, kiosztásra,
számonkérésre. Az intézmény vezetőjét az általa kijelölt szakmai vezető helyettesíti.

Az intézmény szervezeti tagozódása
Az intézmény szervezeti felépítése
A szervezet által nyújtott szociális szakellátás megvalósítása során a lakhatási
szolgáltatás a létszám határok miatt nem tagozódik szakmai alegységekre. Az utasítás
és jelentés ugyanazon a vonalon történik. Vertikális tagozódás állandósága mellett a
horizontálisan megjelenő, jogszabályváltozások indukálta feladatok integrálása
megoldott.

A vezető feladatai, jogköre, kötelezettsége, felelőssége
Az intézmény vezetőjének, mint egyszemélyi felelős vezetőjének szakmai és gazdasági
feladatai, jogkörei, kötelezettségei, és felelőssége:
Feladatai:


Vezető feladatok ellátása;



Team megbeszélések vezetése, szervezése;



Az irányítása alá tartozó dolgozó munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése;



Fegyelmi és jutalmazási javaslattétel az irányítása alá tartozó dolgozók vonatkozásában;



Esetmegbeszélőn, szupervízión kötelező részvétel;



Ellátotti dokumentáció ellenőrzése;



Szakmai anyagok készítése, készíttetése;



Normatív támogatás igényléséhez, elszámolásához szükséges adatszolgáltatás;



Beszámolás az Egyesület közgyűlésének;



Az intézmény képviselete a fenntartó felé;



Folyamatosan tanulmányozza az új ellátási módszereket;



Elkészíti az intézmény dolgozóinak képzési és továbbképzési tervét;



Kapcsolattartás társintézményekkel, szervezetekkel;



Pályázatok figyelemmel kísérése monitorozása;
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Az intézménybe történő felvételkor írásos formában tájékoztatja az ellátást igénybe
vevőt, illetve törvényes képviselőjét:
a) a szakmai programban leírtak alapján tájékoztat a korlátozó intézkedésre vonatkozó
szabályairól,
b) az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén,
c) az ellátott jogi képviselő, elérési lehetőségéről,
d) a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól.
Köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját:


a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról;



az egészségügyi intézménybe való beutalásáról;



az

ellátás

biztosításában

felmerült

akadályoztatásról,

az

ellátás

ideiglenes

szüneteltetéséről;


az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;



a személyi díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedéséről.
Az intézmény vezetője a fenti jogkörök gyakorlása során felelős: titoktartásért,
eszközökért, anyagokért, berendezésekért, irányítása alá tartozó dolgozókért,
munkabiztonsági, információ szolgáltatásért

A feladatok ellátásához szükséges, nem vezető állású szakdolgozók feladatai
Esetfelelős:
Feladatai:


egyéni szolgáltatási terv elkészítése a komplex szükségletfelmérés alapján,



az egyéni szolgáltatási terv alapján meghatározott szolgáltatások szervezése, ütemezése
az ellátott munkatevékenységének függvényében



egyéni esetkezelés végző szakemberekkel rendszeres konzultáció végzése,



ellátottak hivatalos ügyeik vitelének segítése;



naprakész adminisztrációt készít tevékenységéről;

56



segítséget nyújt a költőpénz felhasználásában, a szabadidő és a munka tevékenységek
helyes beosztásáért;



a terápiás közösség elve alapján részt vesz minden olyan tevékenységben, amely az
intézmény szabályainak tiszteletben tartása mellett hozzájárul az ellátottak jobb
ellátásához, komfort érzetének javításához,



Szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény vezetőjének.
Szakmai működés rendszere
Az intézmény keretein belül nyújtott ellátások célja, az ellátottak önálló életvezetési
képességének kialakítása, illetve helyreállítása.
Az Indulópont Támogatott Lakhatás Intézménye szakosított ellátásban végzett
tevékenységeinek statisztikai besorolása: TEAOR 101134 "Támogatott lakhatás
szenvedélybetegek részére"
Munkájával, magatartásával köteles minden munkatárs emelni a munka színvonalát és
ezáltal hozzájárulni a szakma társadalmi megbecsüléséhez. Munkatársaink a szociális
munka etikai kódexében foglaltakat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Intézményen belüli ellátás
A szenvedélybetegséget, bio- pszicho- szociális betegségnek tekintjük, mely érinti az
életfolyamatokat, hatással van a lélekre, viselkedésre, gondolkodásra, és a társas
kapcsolatokra.
Célcsoport: Az Indulópont Támogatott Lakhatásban 12 fő férfi ellátását biztosítja az
intézmény. Az Észak-Alföld-i régióból, - Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, JászNagykun-Szolnok megyéből- érkező, 16. életévüket betöltött szenvedélybetegeket
látjuk el, aki a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményben a rehabilitációs
programot befejezték, önkéntesen jelentkeztek az ellátás igénybevételére, és a komplex
szükségletfelmérés alapján jogosultságuk megállapításra került.
Elsősorban a Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményéből a
rehabilitációs programot befejezett felépülőben lévő szenvedélybetegeket fogad az
intézmény Mivel a Rehabilitációs Intézmény egyedül álló a régióban ezért a
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szenvedélybetegség több típusával és fajtájával küzdő betegeket fogad, ennek
megfelelően a Támogatott lakhatásba bekerülő, felépülőben lévő szenvedélybetegek is
szenvedélybetegség több típusával és fajtájával küzdenek.
Ellátásunk célja, olyan az egyéni szükségletekre rugalmasan reagáló ellátás nyújtása a
professzionális és természetes támogatói hálózat létrehozásával, mely a szerhasználó
számára, lehetőséget ad arra, hogy az intenzív rehabilitációs folyamatot követően
visszakapcsolódhasson a társadalmi éltbe, alkalmassá váljon az önálló életvitel
kialakítására, fenntartására
A 1993. évi III. törvényben előírt és a 1/ 2000 (I. 7.) SZCSM. rendeletben és a hozzájuk
kapcsolódó szakmai jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.
Az intézmény főbb szakmai célkitűzései:


az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói
hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel
kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,



személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával,
illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés
szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma
megválasztásában,



az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel
támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez
szükséges új készségek elsajátítására.



Az absztinencia hosszú távú fenntartása;



A hozzátartozók aktív bevonása a szenvedélybeteg személyek felépülési folyamatába;



A rehabilitációs programban résztvevők egyénileg differenciált, komplex ellátásának
biztosítása érdekében szakmai együttműködések kialakítása és fenntartása;
Ellátás módja:
Az intézmény szenvedélybeteg (kiemelten alkoholfüggő) férfiak számára biztosít
ellátást a kórházi méregtelenítés, és a rehabilitációs intézeti kezelés után. A
rehabilitációs program külön hangsúlyt fektet a családtagok bevonására az önálló
életvitel megszilárdítása érdekében.
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A szolgáltatások megszervezésének alapvető szempontja a személyre szabott fejlesztés
mely az egyéni szolgáltatási terv alapján történik.
A szolgáltatás során biztosítani kell


a lakóhelyi és - a távmunka kivételével - a munkahelyi feladatok, valamint a szabadidő
eltöltésének szétválasztását,



a foglalkoztatást, abban az esetben, ha a komplex szükségletfelmérés eredményének
megfelelő foglalkoztatási lehetőség rendelkezésre áll,



a segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas
kapcsolatok fenntartásában,



a lehetőséget az ellátást igény bevevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló
megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához,



az ellátást igény bevevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének
megkönnyítését, ideértve az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez,
programokhoz való hozzáférést.
A napi életritmust a következő szempontok alapján kell kialakítani:

-

a munkavégzés, a szabadidő eltöltése,

-

a munka- és a szabadidő megfelelő aránya,

-

a támogatott lakhatás fenntartásában vállalt feladatok ellátása,

-

a szociális kapcsolatok fenntarthatóságának biztosítása.
Lakhatási szolgáltatás: intézményi jogviszony fennállása alatt 24 órában.
Étkeztetési szolgáltatás az egyéni szolgáltatási tervben meghatározott időpontban és
módon, az étkezési lehetőséget a Nagykonyhával (Debrecen, Déli sor 52.) kötött
szerződés alapján biztosítja, a keret-megállapodás mellékletét képező megrendelő
elkészítése az ellátottak egyéni szolgáltatási tervében foglaltak alapján szükség szerint
történik.
Az egyéni fejlesztés elemeit a komplex szükségletfelmérésben foglaltak határozzák
meg.
1.) Lakhatási szolgáltatás
2.) Esetvitel:
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3.) Közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások
igénybevételében való segítségnyújtás
4.) Étkeztetés
5.) Szállítás
6.) Gondozás
7.) Készségfejlesztés:
8.) Felügyelet
9.) Tanácsadás
10.) Pedagógiai segítségnyújtás
11.) Gyógypedagógiai segítségnyújtás

12.) Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
A szolgáltatásokra vonatkozó részletes leírást az intézmény szakmai programja
tartalmazza.

Az intézmény munkarendje
Az Indulópont Támogatott Lakhatás a lakók ellátását folyamatos működéssel biztosítja.
A munkatársak havi beosztását, munkarendjét az Intézményvezető készíti el. A
munkarend kialakítása megszakítás nélkül működő intézmény tevékenységének
figyelembevételével 6 hónapos munkaidő keretben történik. A terápiás közösség elvét
megtartva az ellátottak kötött napirendjéhez igazodik a munkarend.
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Vegyes rendelkezések
Az intézmény vezetését segítő értekezletek
Vezetői megbeszélés
Havonkénti rendszerességgel kerülnek megtartásra, résztvevői az Intézményvezető és a
fenntartó képviselője. Célja, funkciója az információcsere, szakmai segítségnyújtás,
gazdasági, pénzügyi kérdések egyeztetése, jelentősebb, az Indulópont Támogatott
Lakhatás Intézménye egészét érintő tervezetek, feladatok, szakmai módszerek
megtárgyalása, koordinálása, lebonyolításának irányítása.

Team megbeszélés
Havi rendszerességgel kerül megtartásra, az Intézményvezető hívja össze, résztvevői az
szolgáltatás munkatársai. Célja, funkciója az intézményen belüli információcsere,
szakmai feladatok megbeszélése, szakmai segítségnyújtás. A megbeszélésekről
emlékeztető készül.

Esetmegbeszélés
Az esetmegbeszélés kapcsán a segítőben felmerülő dilemmák, elakadások megbeszélése:
a klienssel való kapcsolat, a társszervezettekkel való együttműködések. Célja, hogy, a
szakmai munkát végzők hatékonyabban tudják végezni munkájukat és saját segítői
szerepüket, kompetenciájukat tudják tisztázni.

Szupervízió
Külső szakember vezetésével tartott team-építő, szervezetfejlesztő, melyem minden
szakmai feladatott ellátó munkatársa számára kötelező.
Havi egy alkalommal kerül rá sor az előre megbeszélt időpontokban.
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Kapcsolattartás más szervezetekkel, intézményekkel
A támogatott lakhatásba való bekerülés érdekében szoros kapcsolatot tartunk a
„Fordulópont” Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményével. Mivel várhatóan
ebből a rehabilitációs intézményből kerülnek be ellátottak a támogatott lakhatásba, a
rehabilitációs intézményen belüli tájékoztatást is biztosítanunk kell. A komplex
szükségletfelmérést követően, amennyiben az ellátás igénybevételére vonatkozó
jogosultság megállapítása megtörtént, pedig esetátadásra van szükség. A komplex
szükségletfelmérés alapján készült egyéni szolgáltatási terv megvalósítása érdekében
szükség esetén együttműködünk a Forrás Lelki Segítők Egyesülete Mentálhigiénés
Központjának Szenvedélybeteg Nappali és Szenvedélybeteg Közösségi ellátásával. Az
együtt működés mértékét az egyéni szolgáltatási tervben meghatározottak szerint
egyénileg differenciált módon történik. Drogambulanciával, a városban, megyében
szenvedélybetegekkel foglalkozó intézményekkel munkakapcsolatot alakítunk ki.

Városon belül:
-

Észak-alföldi régióban lévő kormányhivatalok kiemelten a Munkaügyi Központok és
járási kirendeltségei,

-

Hajdú-Bihar Megyei Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Drogambulancia,

-

Városi Egészségügyi Szolgálat Pszichiátriai Ambulancia és Gondozóintézet Felnőtt és
Gyermek Részlege

-

Család- és gyermekjóléti Központok, szolgálatok

-

REFOMIX Kft, hajléktalan ellátása

-

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

-

Gyermekjóléti Szolgálat,

-

Fogyatékossággal foglalkozó intézmények

-

Gyermekvédelmi intézmény: TEGYESZ.

-

Önsegítő csoportok Gamma GT, Kékkereszt, AA, NA, GA,

-

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

-

Egyházi intézmények/pl: Nyitott Ajtó/

-

Oktatási intézmények
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Országos:
-

Rehabilitációval foglakozó intézmények pl: Emberbarát Alapítvány, Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió

-

Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat

-

Kékkereszt Egyesület

-

RÉV hálózat
Az intézmény működésével kapcsolatos szakmai, hatósági kapcsolatok

-

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterii Hivatala,

-

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

-

Szakminisztériumok

-

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
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