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Így élünk mi…….



Élim Evangélikus Szeretetotthon története

Az Élim Evangélikus Szeretetotthon személyes gondoskodást nyújtó 

diakóniai (szociális) intézmény. 

„Amit a világi közegben szociális munkának nevezünk, azt az 

egyházban többnyire diakóniának nevezzük.

A szó szolgálatot, szeretetszolgálatot jelent. Sztehlo Gábor (a 

„gyermekmentő” evangélikus lelkész) szavaival: Jézus Krisztus 

kezeinek hivatala.” „ Az egyház jele a társadalomban, bizonyíték 

arra, hogy Isten igéje szól, és Isten Szentlelke munkálkodik.”(Dr. 

Fabiny Tamás MEE Északi Egyházkerület elnök püspöke)



Az Élim elnevezés a Mózes II. könyve 15.

részének végén található először.

„Azután elérkeztek Élimbe. Ott tizenkét

vízforrás volt és hetven pálmafa. Ott ütöttek

tábort a víz mellett.”

Élim tehát Oázis volt 12 vízforrással és 70

pálmafával.

Egy hely , ahol az élet feltételei adottak.



Az Otthon 1920. május 1-én kezdte meg működését. 

Első vezetője Szokol Ilona diakonissza „Mama”, közel 

60 évig végezte munkáját.

Az otthon első lelkésze Joób Olivér volt.



1964-65-ben épült az 

Otthon kápolnája.

1982-ben felépül a 

tornaterem, és a 

harangláb, mely az 

otthon jelképe lett



1993-ban új lakószárny épült

1999-ben jelentős fejlesztés valósult meg,

felépült az új foglalkoztató műhely és

vendégház.
2002-ben további lakószobákkal bővült az

otthon.

2008-ban új, komplex fejlesztés indul,

amellyel a modern kori követelményekhez

igazodik a szolgáltatás.

2009-ben a szép, kulturált elhelyezést

biztosító szobák, tágas folyosók épültek



2016-tól megvalósult fejlesztések

 2017. április hónaptól az intézményben fejlesztő foglalkoztatás működik

 2018. január 26-tól integrált intézményként működünk

- 50 fh tartós bentlakást nyújtó intézmény

- 8 fh Támogatott lakás (Oázis – Nyíregyháza, Dobsina u. 7.)

- 30 fh Nappali ellátás

- Támogató szolgálat

- Fejlesztő foglalkoztatás 20 főre

- 2019-ben újabb 12 fh Támogatott lakhatás (Sztehlo Gábor TL - Nyíregyháza, 

Vörösmarty u. 11.)

- 2022. július 01-től újabb 12 fh Támogatott lakhatás (Credo TL – Nyíregyháza, 

Kassa u. 19.)

- Székhelyváltozás történt, Csalitos u. 17. sz. alatt csak iroda található

- Beszerzésre került egy liftes kisbusz (OPEL MOVANO) és egy Toyota Proace









Munkavállalók

Szakmai ellátó személyzet

- Gondozók – 20 fő, ebből 5 fő ápoló) BL + 3,3fő 
alapszolgáltatások + 2 fő személyi szállító

- Terápiás munkatársak – 3,5 fő alapszolgáltatások

- Fejlesztő pedagógusok – 2,5 fő BL

- Szociális munkatársak – 2 fő

Gazdasági személyzet

- Gazdasági csoport ( 3 fő pénzügy, munkaügy)

- Konyhai dolgozók (6 fő+0,5 fő) + dietetikus vsz

- Takarító személyzet (mosoda is) (2 fő)



A kötelező létszámon felül

Alkalmazunk vállalkozási szerződéssel 

 Gyógypedagógust

 Autizmus spektrum zavarra szakosodott 
gyógypedagógust

 Ők hetente 2 x 3 órában jönnek foglalkozást tartani

A munkatársak közül jelenleg:

➢ 2 fő jár ápoló képzésre

➢ 2 fő szociális munkás képzésre

➢ 1 fő gyógypedagógus képzésre

➢ 1 fő gazdálkodás menedzsment szakos hallgató



Hogyan indultunk? Miért pont 

támogatott lakhatás?

Az Oázis Támogatott lakhatás 

létrejötte



Oázis Támogatott Lakhatás 
 8 fő, csak nők. Értelmi fogyatékosok és autisták részére. 

Itt középsúlyos értelmi fogyatékkal élők élnek, jellemzően 

a bentlakásos részből kerültek át.

 Ingatlan adottságai az akadálymentesítést nem tették 

lehetővé



Szolgáltatási gyűrű

Nappali ellátás 

Támogató Szolgálat

Finanszírozásba befogadás



Kell egy másik TL…

 Nyíregyháza, Vörösmarty u. 11. sz. alatt Sztehlo

Gábor Támogatott Lakhatás – bérelt ingatlanban, 

földszint akadálymentes





Sztehlo Gábor Támogatott Lakhatás

 12 fő, férfiak és nők. Mozgásfogyatékosok és értelmi 

fogyatékosok részére. Itt enyhe és középsúlyos értelmi 

fogyatékkal élők elhelyezése valósult meg



2022. július 04-től a 3. TL

 Credo Támogatott Lakhatás – 12 fő, férfiak és nők. Értelmi 

fogyatékosok és autisták részére. Itt enyhe és középsúlyos értelmi 

fogyatékkal élők és autista személyek elhelyezésére került sor



A Támogatott Lakhatásban élők napjai

 A napirend, a nyújtott szolgáltatási elemek, a komplex szükségletfelmérés

eredménye alapján került kialakításra.

 Jelenleg egyik TL-ben sincs éjszakai felügyelet, de amennyiben

állapotváltozás jön létre és erre szükség van, biztosítjuk

 A szolgáltatási elemeket a nappali ellátáson és a támogató szolgálaton

keresztül biztosítjuk, a nappali ellátásunk folyamatos nyitva-tartással

működik, tehát hétvégén is tudjuk biztosítani a szolgáltatási elemeket a

szakmai programban meghatározottak szerint.

 Reggel és este a TL házakban segítő munkatárs felügyeli a készülődést.

 Napközben a fiatalok a nappali ellátáson tartózkodnak, vagy dolgoznak

(Pirehab Kft, Start Kft., közfoglalkoztatás, FF), jellemzően a munkából

bejönnek a nappalira és ott megebédelnek, utána foglalkozáson vesznek

részt, de ha fáradtak, akár azt ki is hagyhatják



TL életképek









Tanulási folyamat

 Térítési díj összhangja a komplex által előírt 

szolgáltatási elemekkel

 Hogyan alakítsuk a nappali és támogató szolgálat 

munkatársainak munkarendjét

 Szolgáltatási elemek dokumentálása

 Önállóság biztosítása – mikor avatkozzunk közbe

 A megfelelő munkatársak megtalálása – nehéz az 

„intézményi múlt” figyelmen kívül hagyása

 TL munkacsoport ülések 2 havonta



TL-ben dolgozó munkatársak

 Minden TL-nek külön esetfelelőse van (4 órás), mellette esetkísérő 

(4 órás)

 A nappali ellátás és a támogató szolgálat munkatársai

 Végzettség szerint: 

Szociális munkások,

Szociálpedagógusok

Gyógypedagógiai asszisztensek

Szociális szakgondozó 

Szociális gondozó és ápoló



Jó gyakorlat?

 Mit tekinthetünk TL-ek esetében jó gyakorlatnak?

 Szeretnek a fiatalok nálunk lenni, a hozzátartozók is teljes
elégedettségről számolnak be

 Ezt mutatja a TL-re várakozók magas száma

 Nagyon sok közösségépítő programot szervezünk számukra, TL-enként,
illetve a 3 TL-nek együtt is

 Ingatlanjaink városközponthoz 2 percre illetve kertvárosi övezetekben

 A kertvárosi gyülekezet idős tagjainál rendszeresen önkéntes munkát
végeznek

 HŐS-képzőn vettek részt

 Az ÉFOÉSZ szervezésében önérvényesítő foglalkozásokra járnak

 Mindenkit képességeinek (és papírjainak) megfelelő munkába segítünk



Fejlesztési terveink

 Szolgáltató Központ létrehozása

- nappali ellátás

- támogató szolgálat

- Akkreditált foglalkoztatás (ahol növénytermesztés saját

konyhára, kisállat-tartás, állatpanzió (és menhely????)

- Még 3 db TL létrehozása

- Ezek az EFOP_2_2_25 pályázatból



ELVEK és egyebek

 Intézményünk a hozzátartozókkal szoros kapcsolatot ápol, közös a cél: a

gondozott érdekeit nézni minden döntésünkben. Ennek alapja az őszinte, nyílt

kommunikáció, az elérhetőség

 Kapcsolattartás: mi annak örülünk, ha a hozzátartozó rendszeresen jön, jelzi

észrevételeit, megfogalmazza kéréseit. A látogatás rendjét rugalmasan

határozzuk meg, lehetőséget biztosítunk akár ott alvásra is, előre jelzett

időpontban. Szabadságra elvitelt nem korlátozzuk

 Közös programokat szervezünk a TL életében. Egy a kérés: gondozási

tevékenységet a jelenléttel nem lehet zavarni.

 A fejlesztésre helyezzük a hangsúlyt. A fejlesztések rendszeresek, követhetőek

és EREDMÉNYESEK!!! Mindenkit lehet fejleszteni, erre biztosíték a munkatársi

team, akik elhivatottak és szakmailag jól felkészültek.



Válaszaink az energiaválságra

Oázis TL és Credo TL

Vörösmarty utcai TL

Derkovits utcai ápoló-gondozó otthon 

Székhely, Csalitos u. 17.



Elérhetőségeink

Email: elim@lutheran.hu

Telefon: +36(42)506-153, +36(42)506-152

Honlap: www.elim.hu

4400 Nyíregyháza, Csalitos u. 17.

Köszönöm a figyelmet!

mailto:elim@lutheran.hu
http://www.elim.hu/

