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I. SZAKMAI SZERVEZETI INFORMÁCIÓK 
 

1. A KEM ISZI Alapító Okirata 

Alapító okirat kelte: 2014. július 2.  

Alapító okirat száma:  30931-6/2014. 

Alapítás időpontja:  1950. december 31. 

 

2. A KEM ISZI szervezeti jellemzői 

A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény (röviden KEM ISZI) 

A szakosított ellátást nyújtó intézmények, mint telephely intézmények végzik feladatukat 

az integrált intézmény szakmai programja alapján, melynek elválaszthatatlan részét képezi 

valamennyi telephely intézmény szakmai programja. 

Államháztartási szakigazgatási besorolása:  

872000 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 

Az alapítói jogokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) 

gyakorolja. Középirányító szerve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 

Budapest, Visegrádi u. 49.). 

 

2.1. Székhelyen működő intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása 

KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona (vegyes profilú intézményként): 

Székhely címe: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gy. u. 1.  

• 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 

• 101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

• 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 

• 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

• 107030 szociális foglalkoztatás 

 

2.2. Telephelyen működő intézmények alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása 

KEM ISZI Esthajnal Id őskorúak Otthona (vegyes profilú egységként): 

Telephely címe: 2028 Pilismarót – Basaharc 

• 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

• 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 
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KEM ISZI Zöld Feny ő Időskorúak Otthona:  

Telephely címe: 2500 Esztergom, Visegrádi u. hrsz.: 8137/9. 

• 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

 

KEM ISZI Fogyatékosok Otthona: 

Telephely címe: 2532 Tokodaltáró, József Attila u. 4.  

• 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

 

KEM ISZI Fogyatékosok Lakóotthona  

Telephely címe: 2532 Tokodaltáró, Vajaskúti dűlő 1. sz. 

• 101211Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása (ápoló – gondozó célú 

lakóotthon) 

 

KEM ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona (vegyes profilú egységként) :   

Telephely címe: 2500 Esztergom, Dessewffy A. út 22. 

• 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

• 101221Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

• 107051 szociális étkeztetés 

• 107052 házi segítségnyújtás 

• 107053 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

  

KEM ISZI Glatz Gyula Id ősek Klubja  

Telephely címe: 2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 50.  

• 102030 idősek, demens betegek nappali ellátása 

• 107051 szociális étkeztetés 

 

3. Az intézmény gazdálkodására vonatkozó adatok 

Önállóan működő költségvetési szerv. 

Pénzügyi, gazdasági feladatait 2013. április 1-jétől a középirányító szerv, azaz a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom-Esztergom megyei Kirendeltsége 

Feladatellátási Megállapodás alapján látja el.  
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II. A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁST MEGHATÁROZÓ 

JOGSZABÁLYI HELYEK 

 

• A szociális ellátást, ezen belül az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatás 

kereteit az 1993. évi III. törvény szabályozza. 

 

• A szociális intézményen belüli szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről 

és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet módosítása: a közvetlen 

szabályozást és engedélyeztetési eljáráshoz szükséges dokumentációt, személyi és tárgyi 

feltételeket előíró a 3/2006. (V.17.) ICsSzEM rendelet tartalmazza. 

 
• A szociális foglalkoztatás engedélyeztetéséről és a szociális foglalkoztatás támogatásáról 

szóló 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet. 

 
• A foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeit a 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet 

határozza meg. 

 
• A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét szabályozza a 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. 

 
• Működési engedély - telephely engedély a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet szerint.  

 
• Az általános szabályozást a Munka Törvénykönyve tartalmazza. 

 
• A tevékenységi körök besorolása a TEÁOR 2008. (1893/2006/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet) szerint történik.  
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III. A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 

 

1.  Szociális foglalkoztatás célja 

A társadalmi integrációs és normalizációs elvek érvényre jutását kívánjuk erősíteni, amikor 

lakóink részére tartalmas életformát biztosítunk azzal, hogy munka-rehabilitációs és fejlesztő-

felkészítő tevékenységet kínálunk fel számukra. Ezzel erősítjük feladattudatukat, növeljük az 

önbecslésüket és az önrendelkezéshez való jogukat, valamint anyagi biztonságot is teremtünk 

vele.  

Fontosnak tartjuk lakóink fizikai és mentális állapotának egyensúlyban tartását. Ezért 

elsődleges cél, hogy a napi háztartási teendők (szocioterápiás foglalkoztatás) ellátása mellett, 

olyan feladatokat is ellássanak, amellyel nő a felelősségtudatuk, képessé válnak a 

felelősségvállalásra, hogy hasznosnak, értékteremtőnek tartsák az általuk elvégzett munkát. 

Ez hozzásegíti őket a megfelelő munkamorál elsajátításához, (munkaidő betartása, egyenletes 

munkatevékenység, kitartó másokhoz való alkalmazkodáshoz).  

A rendszeres munkavégzéssel egy másfajta rendszeresség is belép az életükbe, mellyel 

elkülönül az élettér és a munkahely helyszíne.  

A szociális foglakoztatás keretén belül kétféle foglakoztatás biztosítására ad lehetőséget a 

jogszabály: 

• munka-rehabilitációra és 

• fejlesztő-felkészítő foglalkozásra. 

 

Munka-rehabilitációs foglakoztatásban részt vevő lakóink munka-rehabilitációs díjban 

részesülnek, melynek összege nem lehet kevesebb a mindenkori bérminimum 30 %-ánál. A 

foglalkoztatás időtartama napi 4-6, heti 20-30 óra között lehet. 

A napi munkaidő beosztást a foglalkoztatottak egyéni szükségleteinek megfelelően 

alakítottuk ki. Figyelembe vettük fizikai, mentális állapotukat, illetve a munkakörök 

sajátosságait, továbbá a szakvéleményt a foglalkoztatási formára és a napi munkaidő hosszára 

vonatkozóan. 

A foglakoztatásban résztvevő lakóink rendelkeznek előzetes munkaköri orvos alkalmassági 

véleménnyel. 
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2. A rehabilitációs alkalmassági vizsgálat 

 A szociális foglalkoztatás egyik feltétele a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, melynek 

célja: 

• Az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának, illetve készségeinek, 

képességeinek felmérésével annak megállapítása, hogy alkalmas-e szociális 

foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre, illetve alkalmassága esetén számára 

melyik szociális foglalkoztatási forma és milyen hosszú munkaidő a leginkább 

megfelelő. 

• A szociális foglalkoztatásban részt vevő lakóink egy alkalmassági vizsgálaton vesznek 

részt. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértője a vizsgálat keretében 

készült szakvéleményében meghatározza, hogy a szociális foglakoztatásban részt 

venni kívánó lakó részére melyik foglalkoztatási formát, milyen időtartamban 

javasolja.  

Az intézményi foglalkoztatásban részt vevőknél a szakvéleményben foglaltak 

figyelembe vételével történik a foglalkoztatás, készül el az egyéni gondozási és egyéni 

fejlesztési terv (továbbiakban a kettő együtt: gondozási terv) és foglalkoztatási terv. 

 
3. A foglalkoztatáshoz használt dokumentáció 

• A foglalkoztatás szakmai programja, amely tartalmazza többek között:  

- a szociális foglalkoztatáson belül megvalósuló foglalkoztatási formát, a 

munkatevékenység jellegét;  

- a részt vevők számát, és egyéb sajátos jellemzőit;  

- a foglakoztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek bemutatását;  

- a részt vevők felkészítésének tematikáját; 

- a foglalkoztatás keretében elkészült termékek értékesítési tervét. 

• A gondozási terv, amely egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő 

állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok 

megvalósításának módszereit. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően 

egy hónapon belül kell elkészíteni. 

• A foglalkoztatási terv. Az ellátott szociális foglalkoztatása az ellátott egyéni 

adottságait figyelembe vevő foglalkoztatási terv alapján történik. A foglalkoztatási 

tervet a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértő bizottság 

szakvéleményének figyelembevételével, a foglalkoztatásban részt vevő személlyel, 

illetve törvényes képviselőjével egyetértésben készítjük el. 

 



9 

A foglalkoztatási terv tartalmazza: 

- a foglalkoztatott személy fizikai, mentális állapotának, készségeinek, 

jártasságainak, 

- munkavégző képességének  

jellemzőit, 

- a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság által javasolt 

foglalkoztatási formát, 

- az ellátásban részesülő állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és 

azok megvalósításának módszereit, 

- a foglalkoztatással kapcsolatos motiváció, mentális támogatás és segítő szolgáltatás 

módjait, 

- a foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását. 

Az egyéni fejlesztési terv és a foglakoztatási terv egymástól függetlenül, de egymásra 

épülve szolgálja az ellátott fejlesztésének és foglakoztatásnak legoptimálisabb 

lehetőségeit. 

• a foglalkoztatási napló; 

• az egyéni nyilvántartó lap; 

• a jelenléti ív; 

• megállapodás, amely tartalmazza: 

a) a munkakör leírását, 

b) a munkavégzés időbeosztását, 

c) a munka-rehabilitációs díj havi összegét, valamint 

d) a dolgozó munka-rehabilitációs közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatot. 

 

IV. AZ INTÉZMÉNYEN BELÜLI FOGLALKOZTATÁS FORMÁI,  

A FOGLALKOZTATÁSBAN RÉSZTVEV ŐK SZÁMA 

 

A szociális foglalkoztatás a KEM ISZI két telephelyén valósul meg a 2016. évtől:   

 

1) A székhelyen működő KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthonában (2509 Esztergom-

Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.) már évek óta jól működő munka-rehabilitációs 

foglalkoztatás 19 fővel működött, amelynek 25 főre való bővítésére került sor a 2016. 

évben. Itt külső foglalkoztató révén fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás is megvalósult 19 fő 

engedélyezett létszámmal, amelyet azonban idei évtől saját foglalkoztatásban látunk el 5 

fővel.  
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A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők átlag életkora 30 év és 62 év között 

van. A férfi ellátottak száma:18 fő, míg a női ellátottak száma: 7 fő. 

Az ellátottak jelentős többsége pszichiátriai kórképpel rendelkezik, de jelenleg állapotuk 

stagnál és megfelelő gyógyszeres kezeléssel jól szinten tarthatóak. 

10 fő enyhe vagy közepes mentális retardáció diagnózissal rendelkezik, de a megfelelő 

fejlesztő foglalkozásokkal részfeladatok elvégzésére tökéletesen alkalmasak. Amennyiben 

állapotukban jelentős változás következik be, irányíthatatlanná válnak, vagy nem 

együttműködőek, illetve egészségi állapotuk nem teszi lehetővé a munkavégzést, 

munkájukból kiemeljük. Megfelelő, személyre szabott terápia után újra munkába állhatnak. 

Munkájukban jól irányíthatóak, együttműködők, de vannak, akik csak megfelelő empatikus 

közeledéssel működnek együtt. Pszichiátriai gondozás mellett: 

- tüdőgyógyászati, (5fő) 

- bőrgyógyászati, (2fő) 

- szemészeti, (2fő) 

- belgyógyászati, (5fő) 

- ortopédiai, (1fő)  gondozás alatt is állnak. 

 

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevők átlag életkora 42 év. A férfi ellátottak 

száma: 2 fő, míg a női ellátottak száma: 3 fő. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 

résztvevők jól irányíthatóak, munkájukra igényesek. A részfeladatok elvégzése mellett már 

képesek önállóan összetett feladatok elvégzésére is. Kontrolált gyógyszeres terápiával és 

megfelelő mentális irányítással állapotuk hosszú ideig stagnálhat. Ők már stabil alapjai a 

munkavégzésnek és felkészítés révén a nyílt munkaerő-piacra is eséllyel pályázhatnak. 

 

2) A KEM ISZI Fogyatékosok Lakóotthona telephelyén (2532 Tokodaltáró, Vajaskúti dűlő 

1. sz.) 2016-tól kerül megvalósításra munka-rehabiltiációs foglalkoztatás 10 fővel.  
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V. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS A KEM ISZI PSZICHIÁTRIA I 

BETEGEK OTTHONÁBAN 

 

1.  Bevezető 

A KEM Integrált Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Otthona, mint tartós, 

bentlakásos ápolást-gondozást, átmeneti ellátást, rehabilitációs célú lakóotthoni ellátást, 

valamint nappali ellátást biztosító intézmény a vonatkozó hazai jogszabályoknak megfelelően 

az ellátottak részére szociális foglalkoztatás keretében biztosítja a munkatevékenységeket, 

amely egyben jövedelemszerzési lehetőség az ellátott számára. 

A munka jellegű foglalkoztatás egyrészt jövedelemszerzést jelent az ellátott számára, 

másrészt értelmes, rendszeres tevékenységet, az egyéni fejlődést, illetve a rehabilitációt 

támogatja meg oly módon, hogy a fejlesztő-felkészítő tevékenység a szabad munkaerőpiacon 

való elhelyezkedést hivatott elősegíteni. 

Fontos, hogy az igénybe vevők az intézményen kívüli életrendhez hasonlóan alakítsák ki 

mindennapjaikat, azonban ez a foglalkoztatási forma megadja számukra azt a biztonságot, 

amelyet a szabad munkaerőpiac még kevésbé tolerál. Így ebben a foglalkoztatási formában 

különös figyelmet fordítunk a résztvevők aktuális egészségi állapotára, amely abban nyilvánul 

meg, hogy egy-egy állapotváltozás, esetleges állapotromlás nem jár együtt a munkahely 

elvesztésével, mert tolerálni képes a betegségek periodikus változását. 

Nagyon fontos a foglalkoztatási formák közötti átjárhatóság lehetősége a munka-

rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkozás között, amelyet a rendszeres felülvizsgálat 

tesz lehetővé.  

Az ellátottak részéről természetes elvárás, hogy az értelmes munkavégzéssel arányos 

juttatás illesse meg őket. Ezt a szempontot prioritásként kezeli intézményünk is, hiszen a 

valós érték megteremtéséért, az értelmes munkavégzésért járó illetmény nem csak motiváló az 

igénybe vevő számára, de a hospitalizáció elkerülésében is nagy szerepet játszik.  

A biztonságos munkavégzés szem előtt tartása, valamint a tárgyi és személyi feltételek 

biztosítása a szociális foglalkoztatás alappillérei. A támogató környezet, a jelen lévő állandó 

segítség stabil támaszt nyújt az igénybe vevők számára, hogy képességeiknek és 

készségeiknek megfelelő feladatokat végezhessenek és mindehhez kellő betanulási idő álljon 

rendelkezésére.  

Mint gondozási hely garantáljuk a szociális foglalkoztatásban résztvevők jog- és 

érdekvédelmét. 
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Az ellátotti kör jellemzői: 

A KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthonában gondozottak átlagéletkora csökkent. A 25-35 

éves ellátottak száma az utóbbi években nőtt és magasnak mondható a 35-45 év közöttiek 

aránya is. A várólistán lévők átlagéletkora szintén eltolódott a fiatalabb korosztály irányába. 

Nyilvánvaló tényként kell kezelni a társadalmi/családi tolerancia, illetve gondozásra 

fordítható idő csökkenését, az életmódváltozással együtt járó, az otthon történő gondozás 

ellehetetlenülését. Mindezek figyelembe vételével, az intézményben jellemző halálozási 

adatok tükrében elmondható, hogy az átlagéletkor 50 év körüli alakulása egyben azt is jelenti, 

hogy a bekerülésre akár 10 évet is várni kell a jelentkezőnek. Számításaink szerint néhány 

éven belül beállhat egy hosszú távú stagnáló időszak. 

A csökkenő életkor az ellátási szükségletek változását is magával hozza, hiszen aktív korban 

lévő, fizikai státuszt tekintve egészséges emberek kerülnek az intézménybe, akik esetében a 

mentális gondozás kap hangsúlyos szerepet, míg az időskori szomatikus problémákkal küzdő 

betegek esetében az ápolás jelenti, jelentette a fő feladatot. Így, ha intézményünk 

alkalmazkodni szeretne az aktuális kihívásokhoz, akkor a mentálhigiénés gondozásra kell 

nagyobb hangsúlyt helyezni, bővíteni kell az aktuálisan elérhető foglalkozások körét, a 

szabadidős programokat fokozottabban a lakók igényeihez, elvárásaihoz kell igazítani. Meg 

kell továbbá tanulnunk a lakók motiválásának hatékonyabb módjait, melyek segíthetnek az 

aktivitás fokozásában.  

 

2. Munka-rehabilitációs foglalkoztatás a KEM ISZI Pszichiátria Betegek 

Otthonában 

 
2. 1. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás célja  

Az ellátott munkakészségének, testi- és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő 

megőrzése, fejlesztése, valamint fejlesztő felkészítő foglalkozásra való előkészítése. 

Az intézményi jogviszony keretében valósul meg. Szolgálati időre jogosító, 

cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló intézeti lakók számára is biztosított 

szociális foglalkoztatási forma. 

 

2.2.  A munka-rehabilitációs foglalkoztatás helyszíne, a foglalkoztatásban résztvevők 

száma 

Foglalkoztató:  KEM Integrált Szociális Intézménye Pszichiátriai Betegek Otthona 

Helyszíne: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. 

A foglalkoztatásban résztvevők száma: 25 fő 
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2.3. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek  

TEÁOR kód Tevékenység megnevezése 

TEÁOR 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

TEÁOR 8130 Zöldterület kezelés 
-  parkok és kertek: magán- és bérházaknál; köz- és közösségi 

épületeknél (iskolák, kórházak, közigazgatási épületek, templomok 
stb.); közterületeknél (parkok, zöld területek, temetők stb.); autópálya, 
közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és villamos vonalak, 
vízi utak, kikötők); ipari és kereskedelmi épületeknél 

-  növényzet: épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert); 
sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél, napozópázsitnál és 
egyéb szabadidős parkoknál; álló- és folyóvíznél (medencék, alternáló 
vizes területek, tavak, uszodák, csatornák, vízpályák, szennyvíztelep) 

-  zaj, szél, erózió, vakítás elleni védő-, takarónövényzet 
TEÁOR 8121 Általános épülettakarítás 

Irodák, intézmények és egyéb szakmai helyiségek általános (nem 
speciális) takarítása. Ezek főleg belső takarítási tevékenységek, de 
magukban foglalhatják a hozzájuk tartozó külső épületrészek, mint pl. 
ablakok és átjárók, függőfolyosók takarítását is. 

TEÁOR 8129 Egyéb takarítás 
Fertőtlenítés, üvegtisztítás; utcaseprés, locsolás, hó- és jégeltakarítás 

TEÁOR 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
Mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil mosása és 
vegytisztítása, vasalása stb.  
A ruhanemű és egyéb textilnemű javítása és kisebb átalakítása, ha azt a 
tisztítással együtt és azzal közvetlen összefüggésben végzik 

TEÁOR 3299 Mns. feldolgozóipari tevékenység 
Különféle egyéb cikk: gyertya és gyertyafélék, művirág, műgyümölcs és 
műlombdísz, művirágkosár, művirágcsokor, művirág koszorú és 
hasonló termék gyártása 

TEÁOR 1320 Textilszövés 
Textíliák szövése különféle nyersanyagból, mint selyem-, gyapjú-, 
egyéb állati, növényi vagy mesterséges, papír- vagy üveg- stb. szálból.  

TEÁOR 1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása 
Papírújdonságok gyártása 

TEÁOR 1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
Faládikó és -doboz ékszer, evőeszköz és hasonlók tárolására; fából 
készült kis szobrok és dísztárgyak, a kosáráru és a fonottáru gyártása. 

TEÁOR 3213 Divatékszer gyártása 
Ékszerutánzat, bizsu gyártása: gyűrű, karkötő, nyaklánc és hasonló 
divatékszerek gyártása nemesfémmel futtatott fémből, 

 

2.4. A munka-rehabilitációs tevékenységi formák részletes leírása 

a) TEÁOR 0113 - Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 

Konyhakerti növények termesztése, feldolgozása melyek az élelmezés során kerülnek 

felhasználásra. Ezt a tevékenységet munkafelügyelő irányításával látják el a megbízottak. 
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A foglalkoztatás az intézményhez tartozó drótkerítéssel elkerített 700 m2-es területen 

zajlik. 

A tevékenység magában foglalja a talaj előkészítését, mely során ásási, kapálási, 

gereblyézési munkálatokat végeznek, továbbá az előkészített talaj trágyázása, pihentetése. 

Tavasszal az újabb talaj-előkészítés után a növények ültetése, gyomlálása, kapálása, 

öntözése, majd a kész termés betakarítása, illetve konyhai felhasználásra való előkészítése 

és szállítása a konyha tárolójába. A téli hónapokban a palánták előkészítése történik, 

amelyre az intézmény épületében biztosított 20 m2 helyiségben van lehetőség, amelyhez 

elkülönített vizesblokk illetve egy 12 m2-es öltözőhelyiség is tartozik. Ezek a helységek az 

intézmény alagsorában helyezkednek el, melyek kívülről is megközelíthetőek, mivel külön 

bejárattal rendelkeznek 

Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): /Az időjáráshoz igazodva/ 

• 07:00 – 12:00 munka 

• 12:00 – 13:00 szünet (ebéd) 

• 13:00 – 14.00 munka 

A foglalkoztatásban használt eszközök:  

Kerti szerszámok, kerti edényzet, metszőolló  

 

b) TEÁOR 8130 - Zöldterület kezelés 

Az intézmény körüli zöldterület gondozása a fő feladat, amelynek területe megközelítőleg 

2000 m2. Fűnyírás, gereblyézés, növények metszése, öntözése, illetve a zöldterületen lévő 

lombeltakarítás, munkafelügyelő jelenlétében. 

Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): 

• 07:00 – 12:00 munka   

• 12:00 – 13:00 szünet (ebéd) 

• 13:00 – 14:00 munka 

A foglakoztatásban használt eszközök:  

Fűnyíró, gereblye, metszőolló, lombseprű, öntözéshez szükséges eszközök 

 

c) TEÁOR 8121 - Általános épülettakarítás 

Az intézmény belső környezetének tisztán tartása a fő feladat. A takarító személyzet vagy a 

munkafelügyelő közvetlen felügyelete alatt zajló munkavégzés, mely során a kiadott, 

lakókörnyezet tisztításra vonatkozó feladatok elvégzése zajlik: 

• Kommunális szemét gondozási részlegenkénti összegyűjtése napi 2 alkalommal.  

• Szennyes ruha összegyűjtése, mosodába szállítása napi 2 alkalommal.  
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• Közös helységek: foglalkoztató helyiségekben, társalgóban, vizesblokkokban, aulában, 

lépcsőházakban kijelölt részterületek takarítása (porszívózás, pókhálózás, söprés, 

felmosás, kapaszkodók illetve a fal lemosása, csempetisztítás, mosdók, zuhanyzók, 

fürdőkádak, toalett tisztítása napi rendszerességgel).   

• Ablaktisztítás.  

• A kijelölt dohányzó helyiségek rendszeres takarítása, álló hamutartók ürítése, 

lemosása, időszakos falfestés.  

• Az intézmény egyéb helyiségeinek javító/tisztító festése . 

Munkája során köteles védő ruházatot viselni, ezeket a munkáltatónak biztosítani kell. A 

szükséges takarító eszközöket az intézmény biztosítja, melyek tárolására a meglévő 

zárható takarítószer-raktárakban van lehetőség.  

A vegyi anyagokhoz való hozzáférés csak a munkavezető jelenlétében lehetséges, az 

egészségre káros, veszélyes vegyi anyagokkal a munka-rehabilitációban résztvevő személy 

nem dolgozhat. 

Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): 

• 08.00 – 12:00 munka   

• 12:00 – 13:00 szünet (ebéd) 

• 13:00 – 15:00 munka 

A foglalkoztatásban használt eszközök:  

Takarító kocsi, felmosó vödrök és talpak, folyékony tisztítószerek, seprű, portörlők 

 

d)  TEÁOR 8129 - Egyéb takarítás 

Az intézmény külső környezetének rendben tartása a feladata az erre a pozícióra beosztott 

ellátottnak. Az eldobott szemét összegyűjtése, járda, ill. térkő söprése. A munkafolyamat 

alkalmazkodik az évszakok változásához, tehát az idényjellegű szükségletekhez. 

Beletartozik a gyomlálás, gereblyézés, lombeltakarítás, hólapátolás, szükség esetén 

öntözés, sportpálya karbantartás.  

Munkafelügyelő jelenlétében zajló munkavégzés, mely során munka-, illetve védőruházat 

viselete kötelező.  

Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap)  

• 08:00 – 12:00 munka   

• 12:00 – 13.00 szünet (ebéd) 

• 13:00 – 15:00 munka 

A foglalkoztatásban használt eszközök:  

Seprű, lapát, hólapát, gereblye, gallyseprű 
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e)  TEÁOR 9601 - Textil, szőrme mosása, tisztítása 

Varrodai, illetve mosodai munkavégzés.  

A varrodai helységben, melynek nagysága 16 m2, manuális tevékenység folyik, melynek 

közvetlen felügyeletét a varrodai dolgozó látja el. Többnyire hímzés, foltozás, kisebb 

javítási feladatok bízhatók a munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő személyre.  

Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap):  

07.00 – 12:00  munka  

12:00 – 13:00 szünet (ebéd) 

13:00 – 14:00 munka  

 

A varrodai helyiségben az alábbi munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítottak:  

Varrógép, Tű (varró illetve hímző tű), Cérna, Olló, Gyűszű, Hímző fonalak, Asztal (2 db), 

székek (6 db), Tárolásra alkalmas polc, Textil hulladékok gyűjtésére szolgáló zsák illetve 

műanyag kosár. 

 

A mosodai munkakörre beosztott a mosodai helyiségben (mely 75 m2 nagyságú) 

segédkezik a mosás körüli tevékenységekben.  

A végzett tevékenységek a következők:  

• Szennyes ruha válogatása, csoportosítása a mosásra,  

• kimosott ruha hajtogatása, válogatása, vasalása, 

• sérült ruhák különválogatása és varrodába való szállítása, 

• az összehajtogatott textília salgópolcon való elhelyezése, 

• a gondozási egységekre a megjelölt műanyagkosarakba való előkészítése, 

• monogramonkénti ruhaválogatás, 

• zokni párosítása.  

 

A tevékenység a mosodai dolgozók felügyelete mellett történik.  

A munka-rehabilitáció során ellátottaink különféle ajándéktárgyak készítését végzik az 

alább felsorolt tevékenységterületek szerint. Ezen munkafolyamatok során átélhetik az 

alkotás örömét, munkájuk eredményével pedig örömöt okozhatnak szeretteiknek is. Az 

alkotó munka során nem csak a motorikus képességük fejlődik, hanem a kognitív 

funkciókon át a szociális kompetencia számos területe. Önértékelésük, önbizalmuk 

növekszik, kisebbrendűségi érzésük csökken. Ezen személyiségterületek fejlődésével 

teljesebb emberi életet élhetnek. 



17 

(Téli időszakban, vagy rossz idő esetén azon ellátottaink részére is munkát nyújt, akik 

egyébként a zöldterület kezelést, növénytermesztést vagy az egyéb takarítást végzik.) 

 

f)  TEÁOR 3299 - Egyéb máshová nem sorolt feldolgozóipari tevékenység  

Tevékenységek:  

• gyertya és gyertyafélék, művirágkosár, művirágcsokor, művirág koszorú és hasonló 

termék gyártása 

 

g) TEÁOR 1320 - Textilszövés 

 Tevékenységek:  

• Textíliák szövése különféle nyersanyagból, mint selyem-, gyapjú-, egyéb állati, 

növényi vagy mesterséges, papírszálból.  

 

h) TEÁOR 1729 - Egyéb papír-, kartontermék gyártása 

Tevékenységek 

• a papírújdonságok gyártása  

 

i) TEÁOR 1629 - Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 

Tevékenységek 

• Faládikó és -doboz ékszer, evőeszköz és hasonlók tárolására; fából készült kis szobrok 

és dísztárgyak, a kosáráru és 

 

j) TEÁOR 3213 - Divatékszer gyártása 

Tevékenységek 

• Ékszerutánzat, bizsu gyártása: gyűrű, karkötő, nyaklánc és hasonló divatékszerek 

gyártása nemesfémmel futtatott fémből, 

 

Munkaid ő beosztás az ajándéktárgyak készítésénél (6 órás munkaidő/nap): 

• 08:00 – 12:00  munka 

• 12:00 – 13:00  szünet (ebéd) 

• 13:00 – 15:00  munka 

A felkészítés menete:  

• A technikák nehézség szerinti egymásra építése, a nehézségi fok növelése már 

felkészítő jelleget biztosít. 

• Anyagismeret. 
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• Eszközismeret. 

• Munkavédelmi ismeretek. 

 

A foglalkoztatásban használt eszközök:  

Viasz, peddignád, fúró, olló, metszőolló, elektromos- és kézi fűrész, ecsetek, festékek, 

lakkok, pácok, ragasztók, rétegelt lemezek, szalvéta, szárított növények és termések, 

szalagok, textíliák, különféle papíráru, bőrszalag, fémkapocs, gyöngyök, strasszok.   

 

2.5. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételei 

A munka-rehabilitáció személyi feltételei 

Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban a 25 fő foglalkoztatott személy mellé 2 fő 

szakképzett segítőt (munkavezetőt) alkalmazunk. 

A segítők munkaideje napi 8 óra: 

• Az egyik segítőnek:  06:00 – 14:00  

• A másik segítőnek:  08:00 – 16:00 

A segítők képzettsége: 

• 1 fő agrármérnök  

• 1 fő szociális munkás  

A segítők feladatai: 

• irányítja a foglalkoztatást és szervezi a munkavégzést, 

• koordinálja a szükséges anyagok beszerzését, 

• megtervezi a napi tevékenységet, 

• vezeti a szociális foglalkoztatási naplót és az előírt nyilvántartásokat, 

• részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában, 

• javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira, 

• a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, 

segítő szolgáltatásokat nyújt,  

• nyilvántartja és vezeti a terméklistát, 

• marketing tevékenységet folytat 

• részt vesz a felülvizsgálati anyagok, az egyéni fejlesztési tervek és a foglakoztatási 

tervek készítésében (részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. 
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A munka-rehabilitációs foglalkoztatás tárgyi feltételei 

A foglalkoztatáshoz szükséges munkaeszközöket, munkaruházatot az intézmény biztosítja. 

Azon munkálatok esetén, amikor szükséges, a foglalkoztatottak számára védőruházatot, 

munkavédelmi felszerelést biztosít az intézmény. Az elsősegélynyújtáshoz szükséges 

eszközök és a szakszemélyzet (szakápoló) helyben, az intézmény területén elérhető.  

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló  

3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendeletben előírt követelményeknek megfelelnek. 

Az intézet területén a munkahelyi környezet világos, szellőztethető, a hatályos 

munkavédelmi- és tűzrendészeti-, valamint a higiéniai előírásoknak megfelelő.  

A munkavégzés kiscsoportos formában, állandó felügyelet mellett zajlik, melyhez a 

szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítjuk.  A foglalkoztatottak rendszeresen részt 

vesznek munka és tűzvédelmi oktatáson. 

 

A foglalkoztató helyiség tárgyi feltételei: 

A helyiség alapterülete 40 m2, mely jól megvilágított, szellőztethető.  

Berendezés: 3 db fa munkaasztal, 14 db támlás szék, melyek a munkavédelmi előírásoknak 

megfelelnek, továbbá 2 db fa tároló szekrény. A bútorzat tisztítható, fertőtleníthető. 

A helyiség önálló vizes blokkal nem rendelkezik, azonban a foglalkoztatóval szemben 

található a vizesblokk, ahol lehetőség nyílik kézmosásra, ill. toalett használatra. 

A zöldterület kezelés, a kerti munka illetve a külső épülettakarítás idényjellegű és 

időjárásfüggő, ezért kreatív foglalkoztatás keretében biztosítjuk a folyamatos 

munkavégzést, segítő felügyeletével. 

 

2.6. A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők továbblépési lehetősége 

A munkavégzés a pszichiátriai beteg emberek életében is ugyanolyan jelentőséggel bír, 

mint a nem fogyatékkal élőkében, biztosítja a hasznosság érzését, növeli az egyén 

önbizalmát, önértékelését. A szükségleteik kielégítése szempontjából fontos, mint 

jövedelemszerző tevékenység.  

A segítő szakmát képviselők feladatai az önálló életre nevelés, fejlesztés, segítség az 

értékek és motivációk kialakításában és megszilárdításában, az ellátottak érdekeinek 

képviselete, pályázatokon való részvétel stb. A legfontosabb tulajdonságok és értékek, 

amivel a segítőnek rendelkezni kell, a hitelesség, az empátia, a pozitív hozzáállás, 

elfogadás, elhivatottság, partnerség  és  kompetencia.  
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Törekszünk arra, hogy a foglakoztatásban készített termékek minőségileg egyre magasabb 

színvonalat érjenek el, növekedjék a piacon történő értékesítés lehetősége. 2016-tól a 

hangsúlyt áthelyeztük olyan termékek készítésére, melyek napjainkban kelendőbbek. 

Előtérbe helyezzük az ünnepi dísztárgyak, textíliából készült termékek, gyertyamártás és 

dekupázs technikájával készült egyéb apró dísztárgyak készítését. 

Célunk, hogy a minőségi termékek előállítása mellett egyes termékek újrahasznosítása 

terén eredményeket érjünk el. 

A továbblépés lehetőségeinek gyakorlati bemutatása a 3.7. alatt részletesen leírásra kerül. 

 

3.  Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás a KEM ISZI Pszichiátria Betegek 

Otthonában 

Foglalkoztató: KEM Integrált Szociális Intézménye Pszichiátriai Betegek Otthona 
 

3.1. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja 

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás a megváltozott munkaképességű személyek, továbbá 

az értelmi fogyatékossággal élő emberek, egyedi, egyéni munkára képzésében, 

felkészítésében alkalmazott szociális foglalkoztatási forma.  

Fő cél az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint a 

lakók felkészítése védett munkahelyen, vagy nyílt munkaerőpiacon történő önálló 

munkavégzésre. Így a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítjuk, hogy a 

megváltozott munkaképességű személyek elsajátíthassák azt a tudást és technikákat, 

amelyek fejlesztik a munkaerő piaci alkalmasságukat.  

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásnak arra kell ösztönöznie, hogy minden a foglalkozási 

rehabilitációban részt vevő személy olyan foglalkoztatásban részesüljön, ahol a megmaradt 

képességeit a lehető legjobban tudja hasznosítani, valamint az, hogy a foglalkoztatás révén 

kialakuljon önálló munkavégző képessége, felkészüljön a nyílt munkaerőpiacon történő 

önálló munkavégzésre. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás a Munka Törvénykönyve 

szerinti munkaviszony. 

A foglalkoztatási szakmai program az alábbi intézményegységekre terjed ki:  

• Rehabilitációs célú lakóotthon; 

• Pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó otthona; 

• Pszichiátriai betegek átmeneti otthona; 

• Pszichiátriai betegek nappali ellátása. 
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Az ellátott szociális foglalkoztatása az ellátott egyéni adottságait figyelembe vevő 

foglalkoztatási terv alapján történik. 

A foglalkoztatási tervet a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértő bizottság 

szakvéleményének figyelembevételével, a foglalkoztatásban részt vevő személlyel, illetve 

törvényes képviselőjével egyetértésben készítjük el. 

 

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 

Az 1993. évi III. törvény 99/E. § (1) bekezdése értelmében munkaviszony keretében 

történő munkavégzés, melynek célja az ellátottak részére a munkafolyamatok betanítása és 

foglalkoztatás révén az önálló munkavégző képesség kialakulása, helyreállítása, 

fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munka-

erőpiacon történő önálló munkavégzésre. 

Legfeljebb 1 évre kötött munkaszerződéssel munkaviszony alakul ki az ellátott és az 

intézmény között. 

 

A törvény 99/E. § (4) bekezdése szerint: A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 

a)  a 16. életévét betöltött személy foglalkoztatható, 

b)  a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát, 

c)  munkaidőkeret nem alkalmazható, 

d)  ha a munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább 30 

perc munkaközi szünetet kell biztosítani, 

e)  a munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli és többműszakos munkavégzésre, 

ügyeletre, készenlétre nem vehető igénybe, 

f) a kiküldetésre, kirendelésre, munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok nem 

alkalmazhatók. 

 

3.2. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás helyszíne, a résztvevők száma 

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás helyszíne:  

KEM Integrált Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Otthona 

2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.  

Ételszállítás (2 intézmény között): 

KEM Integrált Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Otthona 

2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.  

KEM Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona 

2532 Tokodaltáró, József Attila u. 4.  
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A résztvevők száma összesen: 5 fő (aki rendelkezik a törvény által előírt fejlesztő-

felkészítő munkavégzésre alkalmas szakorvosi véleménnyel) 

 

3.3. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek 

TEÁOR kód Tevékenységek 

TEÁOR 8121 Általános épülettakarítás 
Összes épülettípus általános (nem speciális) takarítása, mint pl.: irodák, 
intézmények és szakmai helyiségek. Ezek főleg belső takarítási 
tevékenységek, de magukban foglalhatják a hozzájuk tartozó külső 
épületrészek, mint pl. ablakok és átjárók, függőfolyosók takarítását is. 

TEÁOR 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
Az áru szállítmányozása. Az árukezelő művelet, például áruk 
csomagolása ideiglenes ládákba, azzal a kizárólagos céllal, hogy azt a 
szállítás időtartamára megvédjék, az ideiglenes csomagolás eltávolítása, 
mintavételezés, az áruk mérlegelése stb. 

 

3.4. A fejlesztő-felkészítő tevékenységek részletes leírása 

a) TEÁOR 8121 – Általános épülettakarítás 

Az általános épülettakarítás keretén belül egy professzionálisabb munkavégzésre kerül sor, 

mint a munka-rehabilitáció keretében végzett általános épülettakarításnál, hiszen ott csak 

egy-egy részfeladatot kapnak az ellátottak. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 

ez a takarítási folyamat egyrészt nagyobb önállóságot biztosít az ellátott számára, hiszen a 

betanult feladatokat önállóan kell végezni, másrészt pedig egymásra épülő 

munkafolyamatokat kell elsajátítani és ezen folyamatok készséggé alakítással beépíteni a 

mindennapi tevékenységbe. A munka-rehabilitáció keretében végzett takarítási munkálatok 

ún. „emelt” szintje ez a tevékenység, amely nem csak egy-egy részfeladatot foglal magába, 

hanem konkrét munkafolyamatok elvégzésével konkrét területegységeket is. A fejlesztő-

felkészítő foglalkoztatásban résztvevő ellátottat képessé kell tenni arra, hogy akár egy 

vizesblokk (fürdő/tusoló helyiség), irodahelyiség komplett tisztítására is alkalmas legyen. 

Fő feladatként jelöljük az étkezések előtt a közös étkező helyiség felkészítését az étkezésre, majd 

azt követően a tálcák begyűjtését, mosogatáshoz való előkészítését, az étterem asztalainak, 

székeinek tisztítását, padlózat felmosását, valamint a berendezési tárgyak tisztán tartását. A 

fejlesztő-felkészítő munkavégzés remek terepe a konyhai kisegítő munka ezen része, hiszen 

egyrészt az összetett munkavégzés révén olyan készségeket alakít ki, mint észlelés, tanulás, 

gondolkodás, másrészt pedig olyan képességek fejlesztésére is alkalmas, mint a manuális, 

szenzomotoros képességek.  
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Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap):  

• 08:00 – 12:00 munka 

• 12:00 – 13:00 szünet (ebéd) 

• 13:00 – 15.00 munka 

A foglalkoztatásban használt eszközök:  

Szivacs, porrongy, gumikesztyű, felmosó talp és vödör, takarítóeszközök és takarítószerek, 

takarítókocsi 

 

b) TEÁOR 5229 - Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 

Az egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás keretében elsősorban az intézmény 

élelmezéséhez kapcsolódó áruk szállítását foglalja magába. Mivel a KEM Integrált 

Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Otthona főzőkonyhája biztosítja 

társintézményünk, a KEM ISZI Fogyatékosok Otthona (Tokodaltáró) ellátottjai részére is 

az ételt, amelyet napi szinten több alkalommal is (ebéd, vacsora) szállítunk az erre a célra 

kialakított ételszállító autóval. A főtt ételek badellákban, zárható edényekben, míg a 

darabáruk ládákban, dobozokban kerülnek kiszállításra. A szociális foglalkoztatás 

keretében a főzőkonyhából előkészítő munkálatok az ételszállító autóba való berakodásnál, 

valamint az ételt fogadó intézményben a kirakodásnál és a csere edények begyűjtésénél 

kell segédkezni. Ez a tevékenység remek lehetőség a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 

a felelősség, a csapatban való munkavégzés, valamint a motiváció erősítésére. A 

munkavégzés hasznosságán túl azonban nagyon fontos, hogy az ételszállítás kapcsán a 

foglalkoztatásban résztvevő ellátott közvetlenebb kapcsolatot építhet ki a társintézmények 

lakóival, dolgozóival, valamint sokkal inkább lehet érzékenyíteni az intézményen kívüli 

életre. 

Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap):  

• 09:00 – 13:00 munka 

• 13:00 – 14:00 szünet (ebéd) 

• 14:00 – 16.00 munka 

A foglalkoztatásban használt eszközök:  

Ételtároló badellák, zárható élelmiszerszállító edények, ládák, rekeszek, dobozok 

 

3.5. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatáshoz kapcsolódó betanítási (fejlesztési) 

program tematikája 

 

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás első lépcsőfoka az egyéni felkészítés.  
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Igény szerinti óraszámban, de min. 10 óra. Felelős: foglalkoztatás-vezető 

Ezeken a foglalkozásokon mind az egyén érdeklődése, mind pedig képességei teret kell, 

hogy kapjanak. Fontos szempont, hogy a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásba bevont 

tevékenységek a feladatra kiválasztott ellátott képességeihez és készségihez igazodjanak, 

valamint az érdeklődését is felkeltse, hiszen a fenntarthatóság csak ebben az esetben 

biztosítható hosszú távon. Nagy szerepe van a mentális támogató beszélgetéseknek, ahol 

realizálhatók az elvárások, valamint a kételyek, esetleges félelmek, aggodalmak is felszínre 

kerülhetnek és időben orvosolhatók.  

Az egyéni felkészítés következő blokkjában az egyénhez rendelt munkafolyamatokkal 

kapcsolatos feladatok megismerésére kerül sor (4-6 óra időtartamban) az alábbiak szerint: 

- a konkrét munkafolyamatok alapjainak tisztázására; 

- általános munkarend kialakítására; 

- a tényleges feladat elvégzéséhez szükséges elemi ismeretekre; 

- a munkafolyamat gyakorlatát bemutató foglalkozásra; 

- pontosság, rendszeresség és munkafegyelem kialakítására. 

 

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás második lépcsőfoka a csoportos felkészítés  

Óraszám: 10 óra. Felelős: foglalkoztatás-vezető 

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevőknek fontos megismerkedniük olyan 

általános követelményekkel, előírásokkal, ismeretekkel, amely a munkavégzés során 

előfordul.  

 

Így meg kell ismerniük: 

- a szerződéses munkaviszony követelményeit; 

- a munkahelyi kommunikációt; 

- az alapvető és általános munkabiztonsági előírásokat; 

- elemi elsősegélynyújtást, baleset- és munkavédelmi ismereteket. 

 

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás igen fontos szegmense a visszajelző csoport  

Havonta, vagy kérés esetén gyakrabban is. Felelős: foglalkoztatás-vezető 

Ezeknek a csoportoknak a lényege, hogy közösön értékeljék, elemezzék a 

munkatevékenységgel kapcsolatos tapasztalatokat, elvégezzék a felmerülő problémák 

korrekciós stratégiáinak kidolgozását. Lehetőség nyílik továbbá a munkaközösséget érintő 

problémák felvetésére, továbbá a munka-teljesítmény értékelésére (önértékelésre) is. 

Nagyon fontos a pozitív visszajelzés és megerősítés. 
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A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás nélkülözhetetlen eleme az egyéni fejlesztő csoport 

Gyakorisága: 2 hetente. Felelős: mentálhigiénés csoport munkatársa 

Ennek a csoportnak a fő célja a szabad munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése. Fontos, 

hogy személyre szabott információkhoz jussanak a foglalkoztatásban résztvevők az 

álláskeresés, az állásinterjú, a munkába állás, az érdekvédelem és érdekérvényesítés 

területéről. Ezekről ne csak információszerzés útján kapjanak tájékoztatást, hanem 

gyakorlatban is fejlesszük készségtárukat. Így internetes álláskeresésre, kommunikációs 

gyakorlatokra, panaszlevél megfogalmazására stb. is sor kerül ezeken a 

csoportfoglalkozásokon. A munkaerő-piaci elhelyezkedésen túl a fenntarthatóság 

érdekében szintén nélkülözhetetlen mind a testi/fizikai, mind a pszichés/mentális állapot 

megőrzése, illetve lehetőség szerinti fejlesztése. Erre a rendszeres orvosi vizsgálatokon túl 

rendelkezésre áll az intézményben egy kondicionáló szoba (szobakerékpárral, bordásfallal, 

kondigéppel stb.), amely megteremti a testi/fizikai állapot megőrzését, míg a 

pszichés/mentális állapot fenntartását, regenerálását a relaxációs/snoezelen szoba és az 

intézményben meghirdetett mentálhigiénés csoportok biztosítják. A feladattudat, a 

figyelem fejlesztése, az önismeret, az énkép kialakítása és erősítése szintén fontos feladat, 

amelyre a mentálhigiénés csoport különböző foglalkozásokat szervez kiemelten figyelmet 

szentelve a foglalkoztatásban résztvevőkre. Ezek elsősorban szituációs-, valamint 

helyzetgyakorlatokon keresztül történnek. A motiválás – mint az egyik legfontosabb 

munkában tartó tényező – különböző módon történik. Elsősorban a pozitív példák 

bemutatásán keresztül történik. Fontos kiemelni és megmutatni a jó gyakorlatokat, 

valamint fontos differenciálni is, mert a csekélyebb képességű személyeknél is ki kell 

emelni a pozitívumokat motiválásuk végett.  

 

 

3.6. Személyi és tárgyi feltételek a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 

A foglalkoztatás végzéséhez 1 fő foglalkozásvezetőt (segítőt) alkalmazunk, aki a munka-

rehabilitációs foglalkoztatás munkavezetője is egyben. Feladata a következő: 

- a foglalkoztatás irányítása; 

- a munkavégzés szervezése; 

- a napi tevékenység tervezése és vezetése; 

- adminisztratív feladatok (foglalkoztatási napló és nyilvántartások vezetése); 

- részvétel a foglalkoztatási terv kidolgozásában; 

- javaslattétel az intézményen belüli foglalkoztatás formáira; 
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- a munkavégzés során a foglalkoztatottak motivációjának fenntartása, mentális, segítő 

szolgáltatások szervezése, illetve nyújtása. 

A foglalkoztatásra való felkészítést, illetve annak fenntartását 1 fő szociális munkás 

végzettségű kolléga biztosítja. 

Az elsősegélynyújtásra kijelölt személy biztosított.   

A szociális foglalkoztatás tárgyi feltételeinek biztosítása során a munkahelyek 

munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM 

rendelet alkalmazása szempontjából a szociális foglalkoztatást szervezett munkavégzésnek 

kell tekinteni. 

Rendelkezünk a munkaterületekre is vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

balesetvédelmi szabályzattal. 

A tisztálkodó és mellékhelyiségek biztosítottak a foglalkozást végző számára. 

Rendelkezünk továbbá pihenőhelyiséggel, védőital előállítására alkalmas főzőkonyhával. 

 

3.7. A munkavégzés terén történő átjárás, illetve előrelépés lehetőségei 

Az intézménybe került ellátottak esetében igyekszünk minél előbb a mindennapi 

tevékenységekbe beilleszteni a munkavégzés valamely formáját. Természetesen a kezdeti 

időszakban erre legalkalmasabb forma a szocioterápiás foglalkozás, amin belül egy 

felkészítő program keretében többféle – általában - kézműves tevékenység végzésére 

adtunk módot. Ez által megfelelő tapasztalatokat gyűjtöttünk a lakók munkavégzési 

képességéről (koncentrálási képesség, kitartás, érdeklődés, feladattudat, felelősségtudat 

munkamorál, munkakedv stb.) a motivációs lehetőségekről, azok formáiról, illetve volt 

lehetőség az egyes munkafázisok bemutatására, azok begyakoroltatására. 

Aki ebben nagyon hamar eredményeket ér el, annak lehetőséget kínálunk egy 

rendszeresebb, de még viszonylag rövid ideig tartó munkavégzésre, melyért 

munkajutalomban is részesül. Ezzel már a munkavégzés pénzbeli eredményét,a  

rendszeresség szükségességét, a feladattudatot erősítjük, valamint annak a lehetőségét, 

hogy van továbblépési lehetőség intézményen belül is. 

Ezen szinteken a munkavégzést, foglalkoztatást a mentálhigiénés munkatársak végzik és 

értékelik.  

Természetesen a lakók megtapasztalhatják a további foglalkoztatási formákat is, hiszen a 

munka rehabilitációs és a fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás az intézményen belül zajló 

tevékenységek. 

Az átlépési lehetőségek mutatói 2007-2016 között (fő) 
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szocioterápiás 

foglalakoztatásból 

munkaterápiás 

foglalkoztatásba 

munkaterápiás 

foglalkoztatásból 

munka-rehabilitációs 

foglalkoztatásba 

munka- 

rehabilitációs 

foglalkoztatásbó

l fejlesztő-

felkészítő 

foglalkoztatásba 

fejlesztő –felkészítő 

foglalkoztatásból 

nyílt munkaerő-

piacra 

10 fő 6 4 4 

 

A foglalkoztatásban résztvevők számára az intézmény lehetőséget biztosít az egyén 

fejlődése esetén a munka-rehabilitációs foglalkoztatásból a fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatásba történő átlépésre, ill. a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás elsődleges célja, 

a foglalkoztatott személy képességeinek, készségeinek fejlesztése révén a nyílt 

munkaerőpiacon történő munkavállalásának elősegítése.   

 

A pszichiátriai betegségek kórképeit tekintve figyelembe kell venni a foglalkoztatást 

végzők gyakori állapotváltozásait, így az gyakorta egy cirkuláris folyamatot vetít. 

Klasszikus esetben a munka-rehabilitációs munkavégzésből vezethet az út a fejlesztő-

felkészítő foglalkoztatásba. A legmagasabb szintet akkor érjük el az ellátottnál, ha a 

fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásból a szabad munkaerő-piaci szektorba sikerül 

elhelyezkednie.  

Ez egy körkörös folyamatként is értelmezhető, mert az is munkába tartó lehetőség, ha a 

beteg romló állapotára való tekintettel a legmagasabb szintről, vagyis szabad munkaerő-

piaci foglalkoztatásból visszatagozódik a szociális foglalkozatásba. 

A fejlesztő-felkészítő munkavégzés fő célja természetesen az önálló életvitel kialakítása, 

amelynek feltétele a jövedelmet biztosító munkavégzés. Így fókuszban a valódi 

értékteremtés és az ellátott munkaerő-piachoz való integrálódása áll, amelynek 

megvalósításához azonban az egyén foglalkoztathatóságának növelésén felül a személyes 

kapcsolati tőke felhasználásra is egyre inkább szükség van. Az adott időszak gazdasági 

helyzete és az adott társadalmi szemlélet a mentális zavarokkal küzdő emberek munkaerő-

piaci helyzetét jelentős mértékben meghatározza. A jövőben igyekszünk érzékenyíteni a 

társadalom szereplőit (közösségek, vállalkozások, intézmények stb.) a pszichiátriai 

betegséggel élők irányába, és ezáltal kihasználni a környező ipari park és vállalkozások 

adta lehetőségeket a foglalkoztatás előrelépésének fejlesztésére. 
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VI.  SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS A KEM ISZI 

FOGYATÉKOSOK LAKÓOTTHONÁBAN 

 

1. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás célja 

Intézményünk célja a lakó testi- és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő 

megőrzése, fejlesztése, felelősségtudatuk növelése, értékteremtő tevékenységgel az 

önbecslésük erősítése, anyagi biztonságuk elősegítése, és számukra a hasznos időtöltés 

megszervezése. 

A szociális foglakoztatás keretein belül, a munka-rehabilitációs foglalkoztatásban 

részesülő lakóink mindegyike rendelkezik a szükséges alkalmassági szakvéleménnyel. 

Lakóotthonunkban munka-rehabilitációs tevékenységet biztosítunk mindazon lakók 

számára, akik rendelkeznek a megfelelő szakértői javaslattal. Az otthon rendje és az 

időbeosztás is ehhez alkalmazkodik. 

A foglalkoztatásban a kézműves tevékenységet jelöltük meg, mint lehetséges 

munkaterápiát, építve a lakók kézügyességére, kreativitására. Ezzel megtanulnak bizonyos 

eszközökkel, szerszámokkal és anyagokkal bánni, melynek végeredményeként esztétikus, a 

szépérzéket is fejlesztő termékeket fognak előállítani.  

 

2. A szociális foglalkoztatásban részt vevő célcsoport jellemzői:  

 

Nemek aránya, életkori megoszlásuk: 

Férfi: 6 fő átlag életkoruk:  48 év  

Nő:  4 fő átlag életkoruk  39 év  

 

Gondnokság alatt állók aránya: 

Részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll:  2 fő 

Teljesen korlátozó gondnokság alatt áll:  8 fő 

 

Értelmi súlyosságuk foka:  

Enyhe fokban sérült 1 fő 

Közép fokban sérült 9 fő 

 

Önellátásuk mértéke: 

Irányítással önálló:  10 fő 
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3. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás helyszíne, a foglalkoztatásban 

résztvevők száma:  

A foglalkoztatás helyszíne: KEM ISZI Fogyatékosok Lakóotthona 

    2532 Tokodaltáró, Vajaskuti dűlő 1. 

 

A foglalkoztatásban résztvevők száma: 10 fő 

 

4.  A munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek 

Lakóotthonunkban élők igényeit, életviteli szokásait, meglévő képességeiket, készségeiket 

és a már meglévő tárgyi feltételeket figyelembe véve kézműves tevékenység végzésére van 

mód. 

A munkafolyamatokat több részre osztottuk, a foglakoztatásban résztvevő ellátottak 

készségeinek, munkatempójának, és koncentrációs képességeinek figyelembe vételével.  

A kreatív tevékenység bizonyítottan pozitívan hat az emberek pszichéjére. Olyan egyéni 

alkotások születnek, melyek azon túl, hogy maradandóak, nyugtatják az elmét, fejlesztik a 

kézügyességet, a térlátást, pozitívan alakítják a szépérzéket, és a kétkezi munkába vetet 

hitet és az az iránti tiszteletet is növeli. Nem beszélve a mások elismeréséről, mely igazán 

hozzájárul az egyén önbecslésének növeléséhez, és a társadalmi elfogadottság erősítéséhez. 

  
A munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek: 

TEÁOR kód Megnevezés 
Foglalkoztatási 

tevékenység 

TEÁOR 1320 Textil szövés rongyszőnyeg készítés 

TEÁOR 1399 Egyéb mns. textiláru gyártása nemezelés 

TEÁOR 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása selyemsál festés 

TEÁOR 1629 
Egyéb mns. fa-, parafatermékek 

gyártása 
 

TEÁOR 1712 Papírgyártás papírmerítés 

TEÁOR 1729 
Egyéb mns. papír- és kartontermék 

gyártása 
papírfonás 

TEÁOR 2349 Egyéb kerámiatermék gyártása kerámia díszek készítése 

TEÁOR 2369 Egyéb mns. beton, gipsz- és cement- hűtő mágnes, egyéb díszek 
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termék gyártása 

TEÁOR 3213 Divatékszer készítése gyöngyfűzés 

TEÁOR 3240 Játékgyártás textilfigurák készítése 

TEÁOR 3299 
Egyéb mns. feldolgozóipari 

tevékenység 

gyertyaöntés, díszdoboz 

készítése 

TEÁOR 4799 Egyéb nem bolti kiskereskedelem értékesítés 

 

A fenti tevékenységi körökben megnevezett termékek átfogó elnevezése mögött, további 

kézműves területek is meghúzódnak.  

Ennek megfelelően, az alábbi ajándék és dísztárgyak előállítását végezhetjük: 

- rongyszőnyeg, falikép, tarisznyák szövése, 

- nemezeléssel készült szemüvegtokok, könyv borítók, pipere táskák,   

- festett, batikolt sálak,  

- merített papírból készült csomagolók és ajándéktárgyak,  

- papírfonással készült kosarak, virágtartók, ajtó – és ablakdíszek, egyéb dísztárgyak, 

- gipsz képek, hűtő mágnesek, virágdíszek, gyertyatartók,  

- gyöngyből és egyéb kiegészítőkből, égetett zománcból készült karkötők, láncok,  

- textil figurák, párnák,  

- díszgyertyák 

- dekupázs technika alkalmazása (kész natúr fa termékeken)     

 

5. A munka – rehabilitációs tevékenységi formák részletes leírása:   

 

TEÁOR 1320 – textilszövés  

Tevékenységek: textíliák szövése különféle nyersanyagból, mint selyem, gyapjú, egyéb     

állati, növényi vagy mesterséges, papírszálból.  

Előállított termékek: rongy szőnyeg és falikép, tarisznyák, terítők. 

Szükséges eszközök: szövő állvány, szövő fésű, verő villa, maradék anyagok, fonalak, olló  

 

TEÁOR 1399 – egyéb, máshova nem sorolható textiláru gyártása 

Tevékenységek:  nemezelési technikával különböző textilféleségek nemezelése (préselése) 

Előállított termékek: pipere táskák, könyvborítók, szemüvegtokok. 

Szükséges eszközök: gyapjú, olló, szappan, nemezelő tű, sablonok, vizes tálak, gyékény, 

kötöző zsinór,  
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TEÁOR 1419 – egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 

Tevékenységek: textíliák kézi festéssel illetve batikolási eljárással történő díszítése.  

Előállított termékek: festéssel díszített sálak, terítők  

Szükséges eszközök: textil festék, villany rezsó, főző edények, kötöző zsinór, viasz, ecet, 

díszíteni kívánt textília, fa keret.  

 

TEÁOR 1629 – egyéb máshova nem sorolható fa  - parafa termékek gyártása 

Tevékenységek: rétegelt fa dekorlemezből apróbb használati tárgyak készülnek ragasztással, 

majd pedig díszítő festéssel. 

Előállított termékek: szalvétatartók, pohár alátétek, hűtő mágnesek, üdvözlő táblák, ablak 

díszek 

Szükséges eszközök: fa dekorlemez, dekor fűrész, faragasztó, ecset, festék, szalagok, mágnes, 

damil, olló.  

 

TEÁOR 1712 – papírgyártás 

Tevékenységek: papír áztatással és préseléssel/merítéssel újra – papír készítés  

Előállított termék: csomagolópapír, és egyéb dekorálásra alkalmas papír készítése – merített 

papír. 

Szükséges eszközök: papír (már használt), akril festék, fakeret, háló, mángorló henger 

 

TEÁOR 1729 – egyéb máshova nem sorolható papír és kartontermék gyártása 

Tevékenységek: papírból papírfonással készült tárgyak készülnek. 

Előállított termékek: kosarak, díszcserép tartók, koszorú alapok, ablak díszek, egyéb 

dísztárgyak. 

Szükséges eszközök: újságpapír, csomagoló papír, kartonpapír, ragasztó, olló, festék – pác, 

ecset. 

 

TEÁOR 2349 – Egyéb kerámia termék gyártsa 

Tevékenységek: égetéssel készült agyag dísztárgyak készülnek. 

Előállított termékek: kaspók, dísztányérok, tálak, egyéb díszek. 

Szükséges eszközök: agyag, vízüveg, kerámia festék, korongozó, égető kemence, egyéb segéd 

eszközök. 

 

TEÁOR 2369 – Egyéb máshova nem sorolható beton, gipsz – és cementáru gyártása 

Tevékenységek: modell gipszből formák alapján különböző dísztárgyak készítése 
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Előállított termékek: hűtő mágnes, ünnepi dekorációs kellékek, szalvéta képkeretek, 

Szükséges anyagok: modell gipsz, kiöntő formák, akril festék, lakk, ecset, szalvéta, dekupázs 

ragasztó, fonál 

TEÁOR 3213 – Divatékszer készítése 

Tevékenységek: ékszerutánzat, bizsu gyártása 

Előállított termékek: karkötők, nyakláncok, kitűzők illetve egyéb divatékszerek készítése 

nemesfémmel futtatott fémből. 

Szükséges anyagok: üveg és fa gyöngyök, strasszok, fém láncok és kapcsok, bőr és selyem 

szalagok, hímző fonal, szizál fonal, textil festék. 

 

TEÁOR 3240 – Játékgyártás 

Tevékenységek: különböző textíliákból figurák készítése 

Előállított termékek: kitömött állatfigurák, babák, bábok készítés 

Szükséges anyagok: különféle textíliák (filc, vászon, bársony), tömő anyag, műanyag díszítő 

kellékek, szalagok, cérna, tű, olló 

 

TEÁOR 3299 – Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari tevékenység 

Tevékenységek: gyertya és gyertyafélék, valamint művirágok felhasználásával dísztárgyak 

készítése. 

Előállított termékek: díszgyertyák, mécsesek, selyem virág, és száraz virág alkalmazásával 

koszorúk, asztaldíszek, szezonális (karácsonyi, húsvéti) díszek készítése. 

Szükséges anyagok: gyertya, viasz, kanóc, színező anyagok, száraz virág, selyem virág, 

koszorú alapok, drótok, ragasztó, szalagok. 

 

TEÁOR 4799  -  Egyéb nem bolti kiskereskedelem 

Tevékenység: termékek árusítása  

  

A tevékenységi köröket a lakók képességeihez, készségeihez mérten választottuk meg, 

figyelembe véve az értelmi sérülésükből adódó akadályoztatásukat. 

Kiválasztott tevékenységeken belül is a viszonylag nem túl bonyolult és nem nagy 

nehézségi fokú termékek előállítását tűztük ki célul. Szempont volt továbbá, a termékek 

értékesíthetősége is. 

 

A felsorolt tevékenységek mindegyike komplex, és több fázisú, de könnyen elsajátítható és 

könnyen végezhető munkafolyamatot foglal magába. A munkafolyamatok összetettek és 
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egymáshoz kapcsolódóak, de jól elkülönült fázisokra lehet bontani, ezáltal könnyen 

tanítható és tanulható. 

 

Az értelmi sérültek esetében bármilyen tevékenység vagy folyamat elsajátítása 

szempontjából a kis lépésekre épülő tanulási technika a legmegfelelőbb. Sikerélményt 

jelent a végeredmény, a késztermék, mely használható és tetszetős is egyben. A végzett 

tevékenység önmagában is pszichésen pozitív, megnyugtató hatású. Ez egy nagyon 

lényeges momentum a rehabilitációs munkavégzésben. 

 

Célunk: tetszetős termékek előállítása, melyek alkalmasak díszítésre és ajándékozásra. 

Olyan értékesíthető tárgyak készítése, mely mások elismerését kivívja, és értéket képvisel, 

másoknak örömet szerez, és ezzel a készítők önbecslése, társadalmi elismerése nő.  

 
 

 

 

 

 

6. A munka-rehabilitációs foglalkoztatási program tematikája 

 

Szakaszok Beavatkozási 
területek 

Tevékenységek 

Előkészítő szakasz 
Személyi feltételek 

megteremtése 

Szociális foglalkoztatásban részesíteni 
kívánt személyek kiválasztása, az alkalmas-
sági vizsgálatok megkérése.  
Foglalkoztatás-egészségügyi, alkalmassági 
vizsgálatok elvégzése. 
Megállapodások megkötése a lakóval/törvé-
nyes képviselőkkel.  
Engedélyeztetési eljárás megkérése a 
Szociális és Gyámhivataltól. 
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás. 
A foglalkoztatást segítő munkatárs 
kiválasztása. Személyzet felkészítése. 

 
Tárgyi feltételek 
megteremtése 

Foglakoztatás helye adott, foglalkoztató 
épület. 
Munkaruha beszerzése. 
A munkavégzéshez szükséges eszközök 
beszerzése: kézműves tevékenységhez 
szükséges alapanyagok (gipsz, agyag, 
textília, papír, festék, ragasztó, lakk, stb.), 
szerszámok (kalapács, fogó, kés, ecset, olló, 
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tű, cérna, fonal,stb.).  

 Szervezési feladatok 
Működési engedélyek beszerzése 
Marketing terv elkészítése. 

Foglalkoztatási-
betanítási szakasz 

Orientáció 
A megfelelő munkafázis kiválasztása egyéni 
képességek, és érdeklődési kör alapján 

Munkatapasztalat 
szerzés 

A foglakoztatásban részesülők 
megismertetése a munkafolyamatokkal 

Kompetenciák 
fejlesztése 

- Munkafolyamat elsajátítása, betanulása 
- A munkavégzéshez kapcsolódó ismeretek 

és az eszközök használatának 
megismerése 

Motivációs bázis 
fejlesztése 

Kitartás, fokozatos terhelhetőség, 
munkatempó és a minőségi munkavégzés 
erősítése. 
Aktivitás és érdeklődés folyamatos 
fenntartása. 

Munkatapasztalat 
szerzés 

Az elvégzett munka mennyiségi és minőségi 
értékelése. 

Eredményorientált 
szakasz 

Piacképes termékek 
előállítása 

Termékreklám, termékek értékesítése,  

 
 
 

A munka- rehabilitációs foglalkoztatási programunk általános tematikája: 
 

Effektív munkavégzés: 

1. Motiváció és a munkatevékenység bemutatása, 

2. Az adott munkafolyamat egyéni szükséglet szerinti egységekre bontása 

3. Az adott munkafolyamat megtanítása, egyéni szükséglet szerint egységekre bontásával 

4. A munkafázisok megtanítása. 

5. A megerősítés, pontosítás, rögzítés. 

6. Gyakorlás a dolgozó képességei által meghatározott módon és időtartamban. Szükség 

esetén együttes munka. 

7. Ellenőrzés közvetlenül, eleinte gyakran. 

8. Ellenőrzés indirekt formái. 

9. Pozitív visszajelzés 

10. Egyre önállóbb munkavégzés. 

 
Munkavállalási képesség kialakításának, fejlesztésének programja: 

A programunk a fenti általános tematikára épül. A foglalkoztatásban résztvevő lakók 

mindegyike szívesen végez kreatív tevékenységet. 

Erre építve a szocioterápiás foglalkoztatáson belül egy felkészítő program keretében 

többféle kézműves tevékenység végzésére adtunk módot. Ez által megfelelő 
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tapasztalatokat gyűjtöttünk a lakók munkavégzési képességéről (koncentrálási képesség, 

kitartás, érdeklődés, feladattudat, felelősségtudat munkamorál, munkakedv stb.) a 

motivációs lehetőségekről, azok formáiról, illetve volt lehetőség az egyes munkafázisok 

bemutatására, azok begyakoroltatására. 

A munka-rehabilitációs foglakoztatás során folyamatos cél a résztvevők munkavállalási 

képességégének megtartása, fejlesztése. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy a 

tevékenység változatos, mindig megújuló legyen, hogy a foglalkoztatottak számára ne 

váljék unalmassá, monotonná a munka, ezért is választottunk többféle kézműves 

tevékenységet, hogy a választás elvét biztosítsuk. Fontos elemnek tartjuk a - résztvevőkkel 

közösen - a munka és a produktum értékelését, az eredmény orientált pozitív megerősítést, 

és a minél önállóbb munkavégzés elsajátítást.  

 

7. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételei  

A foglakoztatás személyi feltételei: 

A foglakoztatásban résztvevő lakókat gyógypedagógiai asszisztensi és fejlesztőpedagógusi 

végzettséggel rendelkező segítő irányítja. 

 Feladatai: 

• irányítja a foglakoztatást; 

• szervezi a munkavégzést; 

• beszerzi a szükséges anyagokat, eszközöket; 

• felkészíti a foglakozásban részt vevőket a munkafolyamatok elvégzésére; 

• segítséget nyújt a munkafolyamatok végzésében; 

• motiválja a résztvevőket; 

• mentális támogatást nyújt; 

• vezeti a szükséges dokumentációkat; 

• termék listát készít és vezeti azt (leltár); 

• marketing tevékenységet folytat; 

• részt vesz a felülvizsgálati anyagok, az egyéni fejlesztési tervek és a foglakoztatási 

tervek készítésében (részletesen a munkaköri leírása tartalmazza). 

 

Foglakoztatási team: 

- telephely vezető,  

- szociális segítők,  

- foglakoztatást segítő munkatárs (a továbbiakban munkavezető)  
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A telephely vezető felügyelete, ellenőrzése alatt, a munka - rehabilitációs foglalkoztatást a 

foglakoztatást segítő (munkavezető) munkatárs vezeti, irányítja és szervezi. A 

lakóotthonban dolgozó szociális segítők és a munkavezető feladata, a foglalkoztatott 

személyek fizikai, mentális és egészségi állapotának a figyelemmel kísérése a 

foglakoztatásban való részvétel tekintetében. Amennyiben indokolt, akkor javaslattal élnek 

a telephely igazgató felé, melyben konkrétan megfogalmazzák a foglalkoztatott lakó 

állapotváltozását, és a javaslatukat a további foglakoztatást illetően. A segítők és a 

munkavezető amennyiben a foglalkoztatott személynél mentális problémát észlelnek, azt 

annak jellegétől függően kezelik, illetve jelzik a telephely igazgatónak, aki 

fejlesztőpedagógust rendel a feladat mellé.  

A munkavezető és a szociális segítő munkatársak javaslatot tesznek az egyéni fejlesztési 

terv és a foglalkoztatási terv módosítására, melyet az érintett lakó közreműködésével 

módosítanak. 

 

A foglakoztatás tárgyi feltételei: 

• A foglalkoztatás a lakóotthon területén található foglalkoztató műhelyben zajlik. Az 

épületben két helységben munkaasztalok mellett ülve dolgoznak a lakók. 

• Az épület akadálymentesen megközelíthető, és megfelel a 3/2002. (II.8.) SzCsM – 

EüM együttes rendeletben foglaltaknak. 

 
8. A munkavégzés terén történő előrelépés lehetőségei:  

Lakóink egy része – 2002-2006 között – egy rehabilitációs célszervezetnél álltak 

munkaviszonyos foglalkoztatásban. Az akkori munkafázisok egyszerűek és könnyen 

elvégezhetőek voltak, amit a lakóotthon udvarán álló foglalkoztató műhelyben végeztek. 

Ennek a folyamatnak a tapasztalatai alapján döntött úgy az intézmény, hogy a 

szociálisfoglalkoztatáson belül a munka - rehabilitációs formát hozzuk létre. A lakók az 

állapotukat tekintve, fejlesztő felkészítő foglakoztatásra nem alkalmasak, így ez által a 

nyílt munkaerő piaci részvételre sem. (értelmi sérülés foka, életkor, kitartás, munkamorál, 

utazás,). 

Emellett, az intézmény, mint foglalkoztató első helyen kezeli a lakók jogainak érvényre 

jutásának megvalósítását. Az intézmény által felkínált foglakoztatás nem kötelező jellegű, 

a lakó dönt az abban való részvételről. 

Célunk, hogy a lakók a munka – rehabilitációs foglakoztatásban kiteljesedjenek, és mind 

egyéni, mind társadalmi szempontból produktív tevékenységet folytassanak.   
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VII.  ÉRTÉKESÍTÉSI TERV 

 

A Pszichiátriai Betegek Otthona értékesítése tervét lásd mellékletben! 

 

Termékek eladhatóságának felmérése (piackutatás): 

- ajándék boltok 

- virágboltok 

- cégek – reprezentáció 

- intézményen belüli értékesítés (dolgozók) 

- intézményen belüli reprezentáció 

- vásárok, rendezvények 

 

Termékek minél szélesebb körben való megismertetése (reklám): 

- intézmény honlapján 

- szórólapokon 

- vásárokon 

- intézményben minta/bemutató terem létesítésével 

- társintézményekben vándor mintabemutatóval 

- viszont eladók – kiskereskedők részére mintadarabok bemutatásával 

 

Termékek értékesítése: 

- raktárról 

- vásárokon 

- viszont eladók bevonásával 

- társintézményekben mozgóvásáron  

 

Termékek árkalkulációja: 

- alapanyagok beszerezési ára  

- ráfordított munkaóra 

- rezsi költség 

- finanszírozási lehetőség 

- csomagolási költség 

- logisztikai költségek 
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A termékértékesítésnél nem elsődleges célunk a profit termelés, inkább a termékek minél 

szélesebb körhöz való eljuttatása annak érdekében, hogy az értelmileg sérült lakóink 

képességeit és készségeit a társadalom szélesebb rétegével is megismertessük, és ott méltó 

helyet vívjunk ki ennek a speciális ellátotti csoportnak a megítélésében. 

A termékek értékesítéséből származó bevétel a munka – terápiás foglakoztatásban felhasznált 

termékekbe, eszközökbe visszaforgatjuk. 

 

VII.  A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS SZAKMAI PROGRAMJÁNAK 

KAPCSOLÓDÁSA AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJÁHOZ  

A társadalmi integráció és normalizáció megvalósításának egyik legfontosabb eszköze az 

értéket teremtő munkavégzés. 

A foglalkoztatási szakmai program rögzíti az önálló, illetve részben önálló munkavégző 

képesség kialakításának lehetőségét, annak helyreállítását, valamint fejlesztését, illetve a 

lakók felkészítését a munka – rehabilitációban való részvételre. Keretekben rögzíti a 

végezni kívánt tevékenységeket, a program tematikáját, személyi és tárgyi feltételeket. 

Az intézményi szakmai programjában is megemlítjük a szociális foglakoztatást, mint 

intézményen belüli foglakoztatási formát és lefektetésre került ennek a foglakoztatási 

formának a célja és az ellátottakra kifejtett hatása, fontossága. 

 

Kelt: Esztergom - Kertváros, 2016. augusztus 15. 

 

 

 

 

……………………………………….. ……………………………………………… 

           Kui Sándorné      Vodicskáné Ráczkövi Ildikó 

        telephely igazgató     telephely igazgató 

KEM ISZI Fogyatékosok Lakóotthona   KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona  

 

Szakmai Ellenjegyző: 

…………………………….. 

Szőke – Szabó Mónika 

KEM ISZI főigazgató 
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Záradék: 
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom – Esztergom Megyei 

Kirendeltségének képviseletében eljárva jóváhagyom a foglalkoztatási szakmai programot a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.  92/B. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján. 

 
Tatabánya, 2016. augusztus      
 

Süttő Erika 
                                                                                          igazgató 
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