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Témára hangolódás

„TiszTelni mások emberi mélTóságáT 
azt jelenti, nem foszthatjuk meg 

őket a lehetőségtől, hogy érdemben 
részt vegyenek problémáik 

megoldásában. 
Az önbecsülés törékeny, nem egy 

eleve meglévő, örökre adott 
valami. Nap mint nap meg kell érte 
küzdeni, és csak azoknál szilárdul 

meg és marad fenn, akik aktív 
szerepet játszanak sorsuk 

irányíTásában.”
-Saul Alinsky-



Esélyegyenlőség



„VARGÁNYA és RIZIKE HÁZ”- Támogatott lakhatás és 

KELE foglalkoztató ház -Fejlesztő foglalkoztatás

"Intézményben élni nem jó. 

A felelős szakembereknek kötelessége, hogy az általuk felvállalt segítő, 

támogató munkát komolyan véve, a fogyatékos személyeket képessé 

tegyék arra, hogy aktív részeseivé váljanak a valós integrációs 

folyamatoknak. Ennek szellemében a támogatott lakhatás, mint új 

típusú ellátási forma megteremtése nem kihívás, hanem szakmai 

kötelessége a szervezetnek.”
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Támogatott Lakhatás egy „Örök 

panorámás” helyen



„Rizike Ház” 2019.

6+4 férőhelyes egység



…akadálymentesítés



„Vargánya Ház” 2019.

6+4 férőhelyes egység



„Vargánya Ház”



„Vargánya Ház”





















KELE Foglalkoztató Ház

-szövés közben



Falusi túrizmus



Turista ház –Faluvégi vendégház



Turista ház –Faluvégi vendégház







Támogatott lakhatás hívószavai–az ellátást 

igénybevevők szerint

 Kisebb a létszám

 Szabadon-függetlenül élünk!!!

 „Emberszámba vesznek minket”

 Jobban össze kell csiszolódnunk

 Fontos egymásra figyelnünk

 Akkor megyünk ki amikor akarunk, nem kell kilépő

 Megbeszéljük egymással a problémáinkat

 Önállósodunk, a problémáinkat nekünk kell megoldanunk

 „Itt nincs kiközösítés, intézményben lopnak egymástól”

Kérésük: „az intézményből a fogyatékosokat tegyék ki TL-be, mert 
megérdemlik és így az emberek meg tudják szeretni Őket, emberként 
kezeljék és befogadják”

 Nem kell kíséret 24 órás szolgálat, itt önállósodhatunk

 „Itt nem dirigálnak, amit teszünk azt magunkért tesszük”

 Szeretetben, boldogságban élünk

 Van munkánk több fajta munka

 Mindenünk megvan, dolgozunk, nem is keveset keresünk, azt dolgozunk, 
amit szeretnénk,”KIÉLHETJÜK KREATÍVITÁSUNKAT, ALKOTHATUNK, 
ÁTÉLHETJÜK AZ ALKOTÁS ÉLMÉNYÉT”



Ezért gondolkodunk 

folyamatos…
Szolgáltatás fejlesztésben

Minőségi ellátásban,

Garanciát,

Biztonságot,

Értékállóságot, 

Nyugodt, biztonságos munkahelyeket,

Kiszámíthatóságot, igyekszünk 
teremteni.



Meddig és milyen áron vagyunk képesek a működtetésre?????

-Aktuális problémák a működtetés során 1.

FINANSZÍROZÁSI

 Állami gondozásból, jövedelem és családi háttér nélkül 

érkező nincstelenek (int.,és szem.térítési díj, belépési 

hozzájárulás???)

 A gondnokok többségének tájékozatlansága a TL-ről, 

korlátozás, jogsértések, kiszámíthatatlan fizetési gyakorlat, 

gondnokság bebetonozott intézménye

 Kliens vadászat – várólisták

 Akarják-e a fogyatékos személyek az egész napra szóló 

elfoglaltságot, rátelepedést?

 A szolgáltatások túl tervezése – az átlag populáció 

életminősége, lakások komfortja

 Gyógyszerköltségek problematikája

 Teljesíthetetlen egyéni lakói kérések: fejlesztő 

foglalkoztatásból származó jövedellemmel élő ellátott tablet

igénye!



Meddig és milyen áron vagyunk képesek a működtetésre?????

-Aktuális problémák a működtetés során 2.

Szakmai

 A szolgáltatások túl tervezése – az átlag populáció 

életminősége, lakások komfortja

 Elviselhetetlen méretű, nehezen értelmezhető 

adminisztráció NAV, MÁK, Kormányhivatalok –

megfelelés az ellenőrzések során, büntetések.

 Egymást értő szakemberek aggasztó hiánya –valóságos 

team munka nélkülük a kliens érdekében?

 Áthidalhatatlan határterületi problémák: 

gyermekvédelem, egészségügy, rendőrség, gyámhatóság

 Háziorvos, betegszállító szolgáltatás, kórházi orvos 

szociális szakmai dilettantizmusa (Kgy.keret kimerítése 

kórházi tartózkodás során)

 A cselekvőképességet nem érintő támogatott 

döntéshozatal gyakorlati alkalmazás –ÁLOM! –bírósági 

gyakorlat…



Megoldási javaslatom

- Módszertani fejlesztések

- Tapasztalati tudás erőteljesebb 

bevonása a problémák megoldásába

- Támogatott lakhatás (szolgáltatást 

igénybevevők és szolgáltatók) 

érdekképviseleti szervezetének –

TLÉSZ - létrehívása



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


