
 

 
 

EGYÉNI KIVÁLTÁST ÉS 

FELKÉSZÍTÉST TÁMOGATÓ 

SZÜKSÉGLETMÉRÉS (EKISZ2) 

ÉS EGYÉNI KOMPLEX 

KIVÁLTÁSI FEJLESZTÉSI TERV 

(EKKIFET) ESZKÖZRENDSZER 

I. kötet 

Módszertani útmutató - Kivonat 

 



 

 2  

A dokumentum az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „TÁRS PROJEKT – 

Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című 

kiemelt projekt keretében készült. 

 

 

Szerzők: 

Kovács Éva 

Matolcsi Rita 

Szabóné Ivánku Zsuzsanna 

 

Szakértő: 

dr. Palkó Gábor Ferenc tapasztalati szakértő 

 

Lektor: 

Rettegi Zsolt 

 

 

 

 

 

A kiadvány a TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportjának 

koordinálásával készült. 

Budapest, 2018. február 15. 

 



 

 3  

 

TARTALOMJEGYZÉK 

KOMPLEX KIVÁLTÁSI SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ............................................................. 4 

EGYÉNI KIVÁLTÁST ÉS FELKÉSZÍTÉST TÁMOGATÓ SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ÉS 

EGYÉNI KOMPLEX KIVÁLTÁSI FEJLESZTÉSI TERV ESZKÖZRENDSZER ..................... 6 

AZ EKISZ2 ÉS AZ EKKIFET CÉLJA .................................................................................. 6 

AZ ESZKÖZRENDSZER FELÉPÍTÉSE ............................................................................. 8 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK .................................................................................................12 

TÁRGYI FELTÉTELEK .....................................................................................................13 

AZ ESZKÖZRENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK FOLYAMATA ...........................................13 

Előkészítés ....................................................................................................................13 

Személyközpontú megközelítés alkalmazása a tervezésben .........................................14 

A cél eléréséhez szükséges részcélok meghatározása .................................................15 

Felmérendő területek kijelölése ......................................................................................16 

Készségek és képességek felmérése ............................................................................17 

Kockázatkezelési terv ....................................................................................................18 

Beavatkozások tervezése ..............................................................................................18 

Felülvizsgálat .................................................................................................................19 

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁSHOZ ÉS A TÁMOGATOTT LAKHATÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ FELMÉRÉSI ÉS TERVEZÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA .....19 

Egyéni kiváltási szükségletfelmérés (EKISz1) ................................................................21 

Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2) és Egyéni 

komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) ...................................................................23 

Komplex támogatási szükségletmérés (TSZA) ...............................................................24 

 

  



 

 4  

KOMPLEX KIVÁLTÁSI SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS 

Magyarország Kormánya az 1023/2017. (I. 24.) Kormányhatározatban elfogadta a 

fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 

férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióját 

(továbbiakban Koncepció). 

A Koncepció rögzíti: 

„A Fejlesztési alapvetésekben foglaltak alapján kerülendőnek tekintünk minden olyan 

lakhatási ellátást, amelyben összegyűjtenek és elkülönítenek fogyatékosnak tekintett 

embereket, és megfosztják őket attól, hogy saját életük irányítói legyenek. 

Támogatott lakhatásnak tekintünk egy szociális szolgáltatást akkor, ha a többségi 

társadalom lakóhelyén, átlagos minőségű és nagyságú ingatlanban helyezkedik el, és 

a lakók számára biztosítja, hogy életük minél több kérdésében maguk dönthessenek, 

és a helyi közösség tagjaiként éljenek. A nagylétszámú bentlakásos intézményi 

ellátásról a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra áttérés folyamata azt 

jelenti, hogy fokozatosan áttérünk a közösségi lakhatást, életvitelt nyújtó 

szolgáltatások használatára.”1 

A nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi életvitelt támogató 

szolgáltatásokra való áttérés folyamata során, a 2014-2020-as programozási időszakban 

európai uniós társfinanszírozással valósulnak meg az 50 fő engedélyezett férőhely feletti 

létszámú, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számára 

nyújtott tartós bentlakásos ápoló-gondozó otthoni telephelyek kiváltását célzó, EFOP 2.2.2, 

EFOP 2.2.5 és VEKOP 6.3.2 projektek. 

Az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (továbbiakban EKISz2) 

és az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (továbbiakban EKKiFeT) módszere egy 

felmérési-tervezési rendszer része, melynek eszközei a kiváltás során a nagylétszámú 

bentlakásos intézményből támogatott lakhatásba költöző fogyatékos, pszichiátriai- és 

szenvedélybeteg személyek támogatásának és a számukra nyújtott szolgáltatásoknak a 

megszervezését hivatottak hatékonyan támogatni.  

A módszer alkalmazása szerves részét képezi annak a folyamatnak, amely a lakókat 

végigkíséri az intézményi férőhely kiváltás tervezésétől egészen a támogatott 

lakhatásba való kiköltözésig, majd a közösségi életvitelben2 való boldogulásig. 

                                                
1
 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó 

szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról. A 

koncepció elérhető a Szociális Ágazati Portálon, illetve az alábbi linken: 

http://www.kormany.hu/download/c/23/f0000/kiv%C3%A1lt%C3%A1sr%C3%B3l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20k

oncepci%C3%B3.pdf 

2 Az önálló életvitel, közösségi életvitel vagy támogatott életvitel fogalmakat szinonimaként használjuk. Olyan 

életvitelt értünk alatta, ahol a személy a számára szükséges, igényeinek és szükségleteinek megfelelő 

támogatást kapja, valamint a társadalomban a nem fogyatékos emberekkel együtt, közösségben él. Az 

önállósággal a befolyásolás mentességre és a szabad döntések széleskörű elérhetőségére, az önrendelkezésre 

http://www.kormany.hu/download/c/23/f0000/kiv%C3%A1lt%C3%A1sr%C3%B3l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20koncepci%C3%B3.pdf
http://www.kormany.hu/download/c/23/f0000/kiv%C3%A1lt%C3%A1sr%C3%B3l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20koncepci%C3%B3.pdf
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A kiváltás tervezését egyéni és intézményi szinten segíti az Intézményi Férőhely 

Kiváltási Terv módszertan (továbbiakban IFKT3). Az IFKT módszertan tartalmazza a lakók 

felmérésére, valamint az egyéni és intézményi szintű tervezésére szolgáló Egyéni kiváltási 

szükségletfelmérés (továbbiakban EKISz1) és Egyéni kiváltási terv eszközeit. 

A támogatott lakhatás szakosított ellátási forma, az 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szociális törvény) 75. §-a tartalmazza a 

szolgáltatásnyújtás alapvető szabályait.4 Ennek értelmében támogatott lakhatás fogyatékos 

személyek, pszichiátriai betegek - ide nem értve a demens személyeket - és 

szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, mely Komplex szükségletmérés 

(továbbiakban TSZA5) alapján lakhatást és további 9 szolgáltatási elemet nyújt az 

érintett személy igényeit és támogatási szükségleteit figyelembe véve. 

Az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2) feladata az 

IFKT keretében készülő EKISz1 és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges TSZA 

felmérések közötti fejlődési út felrajzolása, az érintett személy támogatott életvitelre történő 

felkészüléséhez szükséges beavatkozás tervezése. 

A lakóra vonatkozó adatok, információk összegyűjtésével, az IFKT, az EKISz1 és az EKISz2 

eredményei alapján készíthető el az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT). 

A terv összegzi a személy céljait és prioritásait, az ezek eléréséhez, a támogatott életvitel 

kialakításához szükséges fejlesztendő területeket, valamint a tervezett személyes és 

eszközös beavatkozásokat. Az eszközrendszer a támogatott lakhatásba költöző személy 

egyéni céljainak meghatározásához, készségfejlesztéséhez és felkészítéséhez nyújt 

segítséget. 

Az EKISz1 és EKISz2 egymásra épül, együttesen teremti meg a fejlesztés-felkészítés 

tervezésének, az EKKiFeT elkészítésnek lehetőségét, ezért együttesen alkotják a 

Komplex kiváltási szükségletfelmérést.6 

 

Rendszerelem Rövidítés 

                                                                                                                                                   
utalunk. A támogatott lakhatás kifejezést abban az esetben használjuk, amikor a jogszabályban meghatározott 

szociális szolgáltatásra utalunk. 

3
 Csumán-Lechner Alexandra, Eszik Orsolya, Dr. Gazsi Adrienn, Kovács Éva, Matolcsi Rita, Pordán Ákos, Sándor 

Zsolt, Szabóné Ivánku Zsuzsanna (2017) Intézményi Férőhely Kiváltási Terv módszertan. FSZK, Budapest. 

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/intezmenyi-

ferohely-kivaltasi-terv-modszertani-utmutato/ 

4
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szociális törvény) 

5
 Emberi Erőforrások Minisztériuma (2017) Komplex támogatási szükségletmérő eszköz. Útmutató a fogyatékos, 

pszichiátriai problémákkal élő, illetve szenvedélybeteg emberek támogatási szükségletének felmérésére 

kidolgozott módszerhez, továbbá a támogatott lakhatásban való alkalmazáshoz. 

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/99935?redirect=/utmutatok 

6
 A módszertani útmutató az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletmérés (EKISz2) és Egyéni 

komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) elkészítésével foglalkozik, valamint módszertan alatt erre utal. Az 

EKISz1 leírása részletesen megtalálható az IFKT módszertani útmutatóban. 

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/intezmenyi-ferohely-kivaltasi-terv-modszertani-utmutato/
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/intezmenyi-ferohely-kivaltasi-terv-modszertani-utmutato/
http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/99935?redirect=/utmutatok
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Rendszerelem Rövidítés 

Intézményi Férőhely Kiváltási Terv módszertan IFKT 

Egyéni kiváltási szükségletfelmérés EKISz1 

Egyéni kiváltási terv - 

Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés EKISz2 

Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv EKKiFeT 

Komplex támogatási szükségletmérés TSZA 

1. ábra Az intézményi férőhely kiváltást és a támogatott lakhatás szolgáltatást támogató 

felmérési és tervezési rendszer elemei, rövidítések (saját szerkesztés) 

EGYÉNI KIVÁLTÁST ÉS FELKÉSZÍTÉST TÁMOGATÓ 

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ÉS EGYÉNI KOMPLEX KIVÁLTÁSI 

FEJLESZTÉSI TERV ESZKÖZRENDSZER 

AZ EKISZ2 ÉS AZ EKKIFET CÉLJA 

Az EKSz2 és EKKiFeT eszközrendszer célja a szolgáltatást igénybe vevő emberek önálló 

életviteli és önellátási képességeinek, kompetenciáinak, valamint a foglalkoztathatóság és a 

foglalkozási rehabilitációs szükségletek munkavégzés és feladatellátás közben történő 

felmérése; továbbá annak a meghatározása, hogy az egyénnek milyen beavatkozásokra: 

támogatásra, fejlődést lehetővé tevő szolgáltatásokra, tevékenységekre van szüksége a 

támogatott lakhatásra történő felkészülés során. 

Az Egyéni kiváltási szükségletfelmérés (EKISz1) és a Komplex támogatási szükségletmérés 

(TSZA) a szolgáltatástervezést segítő információkat és támogatási szükségleteket gyűjtik 

össze az életminőség faktoraihoz, területeihez és indikátoraihoz illeszkedve. Az EKISz1 az 

intézményi férőhely kiváltás tervezését alapozza meg az egyéni szolgáltatási szükségletek 

rögzítésével, míg a TSZA a támogatott lakhatás szolgáltatás igénybevételének és az egyéni 

szolgáltatási terv elkészítésének jogszabályban rögzített alapja. 

Az EKISz2 a két felmérési eszköz struktúráját figyelembe véve, a férőhely kiváltás tervezése 

és a támogatott lakhatás közötti időszak eszköze. A módszertan a támogatott életvitelhez 

kapcsolódóan kompetenciaterületeket, ezeken belül pedig alapkészségeket és 

részképességeket határoz meg, az EKISz2 ezzel válik az önálló életre való felkészítés 

támogató eszközévé. 

Az EKISz1-ben rögzített, a kiváltás tervezését segítő adatokat és információkat az EKISz2 

felmérés során felül kell vizsgálni és figyelembe kell venni a módszertanban meghatározott 

módon. Az EKISz1 és az EKISz2 egymásra épül, az utóbbi támaszkodik az EKISz1-ben 

rögzített adatokra és használja azokat a tervezés során. A két 
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felmérés közös adatbázist generál (Adatrögzítő rendszer7), együttesen alkotják a Komplex 

kiváltási szükségletfelmérést. 

Gyakorlati szempontból az EKISz2 a két felmérési pont, az EKISz1 és a TSZA közötti 

fejlődési-fejlesztési utat rajzolja meg. A felmérési-tervezési folyamat során elkészülő 

EKKiFeT alkalmas a támogatott lakhatásban élő személyek lehető legnagyobb fokú 

önállóságának eléréséhez szükséges támogatás megtervezésére és nyomon követésére. 

Az EKISz2 és az EKKiFeT együttesen képet adnak arról, hogy mely lépések és milyen 

felkészítés, beavatkozások, környezeti adaptációs eszközök szükségesek a minél önállóbb 

életvezetés eléréséhez, a támogatott életvitel megvalósításához.  

Az eszközrendszer alkalmazásával csökkenthetőek vagy átstrukturálhatóak a támogatási 

szükségletek. A költözést követően a módszer a támogatott lakhatásban élő személy 

fejlődésének nyomon követésére, további fejlesztési irányok és újabb célok 

meghatározására is használható. 

 

 

2. ábra Az életminőség és a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó felmérő eszközök 

összefüggése (saját szerkesztés) 

Az EKISz2 és EKKiFeT eszközrendszernek nem célja és feladata diagnosztikus 

állapotfelmérés, ezért nem helyettesítheti az erre alkalmas célcsoport-specifikus felmérő 

eszközöket, melyek használata mindenképp indokolt a speciális szükségletű személyek 

terápiás támogatásának tervezéséhez, és amely eszközök alkalmazásának feltétele célzott 

szakmai képzés/képesítés, és a speciális szükségletű célcsoport fejlesztésében szerzett 

szakmai tapasztalat. 

Az eszközrendszer célja, hogy az intézményekben egyéni gondozási/fejlesztési terveket 

készítő, és a támogatott életvitelre való felkészítésben résztvevő szakembereknek, 

intézményi munkatársaknak nyújtson támpontot a felkészítési folyamatban. A módszertan 

                                                
7
 Az Egyéni kiváltási szükségletfelmérés (EKISz1) és az Egyéni kiváltási és fejlesztési szükségletfelmérés 

(EKISz2) során összegyűjtött, az érintett személyre vonatkozó adatok, információk és a készségfelmérés 

eredményeinek rögzítésre szolgáló adatbázis. 
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alkalmazása az érintett lakó személyes céljaira alapoz, ezzel segíti bevonódásukat. A 

módszertan részletes készségleltárral és a célcsoport-specifikus szempontok bemutatásával 

segítséget nyújt az eszközrendszer egyénre szabott alkalmazásához, ráirányítja a figyelmet 

a támogató és segítő technológiák fontosságára, egyénre szabott tervével pedig a 

támogatott életvitelhez szükséges készségek és képességek fejlődését szolgálja. 

AZ ESZKÖZRENDSZER FELÉPÍTÉSE 

Az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés és az Egyéni komplex 

kiváltási fejlesztési terv eszközrendszere az alábbi eszközökből épül fel: 

 Személyközpontú megközelítés és tervkészítés; 

 Készségek és képességek felmérése; 

 Kockázatok elemzése és kezelése; 

 Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) készítése. 

A felsorolás tükrözi az alkalmazás folyamatának lépéseit. A felmérési és tervezési 

lépéseket, valamint azok eszközeit dinamikusan és ciklikusan ismétlődő folyamatként 

szükséges alkalmazni. A folyamatjelleg miatt az egyes tevékenységekhez vissza lehet és 

vissza is kell térni. 

A támogatott életvitelre való felkészülést segítő felmérési és tervezési eszközrendszer 

dokumentációja részletes módszertani útmutatót, felmérési és tervezési eszközöket, 

valamint az alkalmazást segítő példákat, jó gyakorlatokat tartalmaz. 

Az eszközrendszert három kötet mutatja be: 

 I. kötet Módszertani útmutató; 

 II. kötet Készségleltár; 

 III. kötet Beavatkozások tervezése. 

A Módszertani útmutató című kötet az intézményi férőhely kiváltáshoz kapcsolódó felmérési 

eszközök összefüggéseinek bemutatása mellett leírja az EKISz2-EKKiFeT eszközrendszer 

alkalmazásának folyamatát, illetve tartalmazza a felmérési és tervezési eszközök leírását, az 

egyes eszközök használatára vonatkozó útmutatót, valamint a használatot segítő gyakorlati 

példákat. 

Az eszközrendszer használatát dokumentumsablonok, a felmérés elvégzéséhez és az 

eredmények felhasználásához szükséges adatkezelési hozzájárulás, titoktartási nyilatkozat 

és adatkezelési szabályzat minta, valamint az adatok rögzítésére, tárolására, összegzésére 

szolgáló Adatrögzítő rendszer felhasználói kézikönyve segíti.8 

                                                
8
 A módszertan alkalmazását adatkezelési szempontból a következő mintadokumentumok segítik: Adatkezelési 

hozzájárulás, Könnyen érthető tájékoztató, Titoktartási nyilatkozat, Adatkezelési szabályzat. A 

mintadokumentumok külön érhetőek el, valamint az Adatrögzítő rendszer dokumentumsablonjai közül tölthetőek 

le. 

Szintén különálló dokumentum az Adatrögzítő rendszer használatát segítő felhasználói kézikönyv. 
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A nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások 

igénybevételére való áttérés során kiemelt szerepet kap, hogy a gondozás minőségére 

koncentráló ellátást felváltsa az igénybevevők életminőségére fókuszáló 

szolgáltatásnyújtás. Az életminőség egyéni személyiségjegyek és környezeti tényezők által 

befolyásolt kulcs-életterületek (kulcsterületek) multidimenzionális egysége. A kulcsterületek 

minden ember esetében azonosak, bár az egyes személyek számára e területek jelentősége 

és értéke egyénre jellemzően változó mintázatot mutat. Az egyéni igények és szükségletek 

megragadása érdekében az eszközrendszer szemléleti keretét a személyközpontú 

megközelítés határozza meg. Ezért az eszközrendszer első eleme a személyközpontú 

megközelítés és tervezés.  

A felmérés és a támogatott lakhatásra való felkészítés, illetve az önállóság fejlesztésének 

folyamatában a személyközpontú terv lesz minden beavatkozás, felkészítés, fejlesztés 

alapja.  

A személyközpontú tervezés eszközeként a MAPS/TÉRKÉPEK alkalmazását 

javasoljuk. Emellett specifikus, egy-egy problémakörre vagy életterületre, tevékenységre 

vonatkozóan is bemutatunk személyközpontú tervezési eszközöket, ezek alkalmazása egy-

egy szempont részletesebb feltárását és mélyebb tervezési munkát tesz lehetővé. 

Az eszközrendszer második eleme a készségek és képességek felmérése. A 

készségfelmérés a Készségleltár segítségével, strukturált megfigyeléssel történik. A 

Készségleltár a támogatott életvitelhez kapcsolódó kompetenciaterületek mentén 

tartalmazza a vizsgálandó készségeket és képességeket, azok magyarázatát, illetve a 

készségekhez és képességekhez kapcsoltan a lehetséges fejlesztési irányokat és 

beavatkozásokat. A személy kompetenciáit természetes élethelyzetekben, tevékenység 

közben történő megfigyeléssel, vagy mesterséges feladathelyzetekben történő 

megfigyeléssel vizsgálja a felmérő. 

Az eszközrendszer harmadik eleme a kockázatok felmérése és kezelése. A 

személyközpontú tervezés és a készségfelmérések során összegyűjtött potenciális 

kockázatokat elemezni és értékelni szükséges. A kockázatok bekövetkezésének 

valószínűsége és a bekövetkezés esetén okozott hatás nagysága alapján osztályozzuk, 

súlyozzuk. Kockázatkezelési terv készítése azon kockázatok esetében javasolt, melyek 

bekövetkezési valószínűségük és következményeik alapján szignifikánsnak tekinthetők. A 

kockázatkezelési tervek az Egyéni komplex kiváltási fejlesztés terv részét képezik. 

Az eszközrendszer negyedik eleme az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv 

(EKKiFeT) készítése. 

Az EKKiFeT a felmérési-tervezési folyamatot szintetizáló dokumentum, ennek 

megfelelően tartalmazza: 

 A személyközpontú tervezés eredményeként meghatározott személyes célt; 

 A cél eléréséhez szükséges részcélokat; 

 Azokat a területeket, ahol felmérést tervezünk; 

 A beavatkozást, fejlesztést igénylő alapkészségek és részképességek fejlesztése 

érdekében tervezett személyes beavatkozásokat, fejlesztési-tanítási-oktatási 



 

 10  

tevékenységek megnevezését, felelősök és határidők kijelölésével; 

 Tervezett eszközös beavatkozásokat, környezeti átalakításokat felelősök és határidők 

kijelölésével; 

 Az egészségügyi, terápiás, támogató és segítő technológiákkal kapcsolatos 

beavatkozásokat az igény, szükséglet megfogalmazásával és felelősök, valamint 

határidők kijelölésével; 

 A felméréshez és fejlesztéshez szükséges környezeti feltételeket; 

 Foglalkoztatással kapcsolatos információkat és terveket; 

 Lakhatással kapcsolatos igényeket; 

 Egyéb fontos és rögzítendő információkat. 

A terv mellékletei a személyközpontú terv, a készségfelmérés eredményei, valamint a 

kockázatkezelési tervek. 

 

3. ábra EKKiFeT elkészítésének folyamata (saját szerkesztés) 
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A Készségleltár című kötet bemutatja a támogatott életvitelhez kapcsolódó felmérési 

területeket: 

A. modul: Önálló életvitellel kapcsolatos kompetenciák 

B. modul: Kommunikációs kompetenciák 

C. modul: Szociális és interperszonális kompetenciák 

D. modul: Munkavégzéssel összefüggő és akadémikus kompetenciák 

A kötet tartalmazza az egyes területeken alkalmazandó felmérési lapokat, a 

kompetenciaterületeken felsorolt alapkészségek és részképességek magyarázatát, valamint 

alapkészségekhez kapcsoltan megjelöli a lehetséges fejlesztési irányokat és 

beavatkozásokat. 

A Készségleltár segítséget nyújt természetes élethelyzetek megfigyeléséhez vagy 

mesterséges feladathelyzetek kialakításához. Az alapkészségek és részképességek 

tartalma, magyarázata megadja a megfigyelési helyzetet, melyben a felsorolt 

alapkészségeket és részképességeket (megfigyelési szempontokat) szükséges értékelni, a 

megfigyelés eredményei, azaz a megadott szempontok értékelése pedig a Módszertani 

útmutatóban lefektetett módon rögzíthető. 

A Készségleltárban meghatározott, a támogatott életvitelhez szorosan kapcsolódó 

kompetenciaterületek, készségek felmérése meghatározza a beavatkozások fő területeit is.  

A Beavatkozások tervezése című kötetben a Készségleltár területei mentén bemutatott 

lehetséges beavatkozásokat kiegészítve, általános és célcsoportspecifikus beavatkozási 

stratégiákat, eszközöket, módszereket és jó gyakorlatokat mutatunk be. 

A Célcsoportspecifikus beavatkozások fejezetei külön foglalkoznak az 

 az értelmi fogyatékos személyek; 

 az autizmus spektrum zavarban érintett személyek; 

 a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek; 

 a szenvedélybeteg személyek; 

 a látássérült személyek; 

 a hallássérült személyek; 

 a mozgássérült személyek; 

 a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek 

közösségi életvitelének támogatásával és a felkészülés sarokpontjaival. 

Az EKISz2-EKKiFeT eszközrendszert bemutató köteteket együttesen tekintjük a 

támogatott lakhatásra való felkészítés új, az eddigi felmérési és tervezési módszerek 

és eszközök sorába illeszkedő módszernek. A továbbiakban általánosan módszertanként 

vagy specifikusan az eszközök vagy a kötetek megnevezésével utalunk az egyes elemekre 

az eszközök és a használat bemutatása során. 

Az EKISz2-EKKiFeT eszközrendszer alkalmazása folyamatjellegű és ciklikus, ebből 

adódóan alkalmas arra, hogy a felkészítést kísérje lépésről lépésre, valamint segítségével 

olyan célokkal és területekkel foglalkozzon a szakember, amelyek 
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prioritást jelentenek a támogatott lakhatásba költöző személy számára és illeszkednek az 

intézményi tervekhez is. 

A támogatott életvitelre való felkészítést segítő eszközrendszer használata ideális 

esetben nem fejeződik be a támogatott lakhatásba való költözéssel, hanem újabb célok 

és prioritások kijelölése mellett alkalmas arra, hogy a támogatott életvitelhez szükséges 

készségek és képességek fejlesztését és fejlődését hosszú távon irányítsa és kövesse. 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

A módszertan alkalmazásának feltétele a szociális továbbképzési rendszerben minősített 50 

órás, Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése című, 

T-05-037/2017 számú továbbképzés elvégzése. 

A szakembereket az intézmények választják és jelölik ki, a képzési felhívásban meghirdetett 

specifikációk alapján. 

Javasoljuk, hogy az eszközrendszert az IFKT módszertanban meghatározott Belső szakmai 

team9 lakók felméréséért felelős tagja alkalmazza. Ő lehet egyben a lakó egyéni kiváltási 

felelőse, aki végigkíséri a lakót a teljes folyamaton, a tervezéstől kezdve a felkészülésen át a 

költözésig. A későbbiekben ez a személy a támogatott lakhatásban a lakó esetfelelőse is 

lehet, de ez függ többek között a majdani szervezeti felépítéstől. Az a személy, aki a lakót a 

kiváltási folyamat minden egyes szakaszában végig tudja kísérni, biztosíthat a lakó számára 

egyfajta állandóságot, biztonságot a változások során. 

Egy felelőshöz a Belső szakmai team tagjaként, EKISz1 felmérői szerepben maximálisan 30 

lakó felmérése tartozhatott. Az EKISz2 készítése során sem javasolt ezt a létszámot túllépni, 

sőt, amennyiben lehetőség van rá, csökkenteni szükséges. Minél kevesebb személlyel tud 

egy-egy kiváltási felelős együtt dolgozni, annál nagyobb eséllyel tud hatékony és a személy 

életében minőségi fejlődést eredményező felkészítő munkát végezni. 

Az egyéni kiváltási felelős feladata a több forrásból származó adatok, információk 

összegyűjtése és szintetizálása. Ennek segítségével képes a szakember a személyt annak 

teljes környezetével és a rendelkezésre álló lehetőségekkel egységben szemlélni. Fontos, 

hogy a módszertan megfelelő egyéni alkalmazásához – különösen a fejlesztési területek 

meghatározásában, illetve egyes beavatkozások terén – más szakemberek tapasztalatára is 

szükség lesz (pl.: segédeszköz alkalmazásának bevezetéséhez vizsgálat végzése, 

segédeszköz használatának tanítása, speciális foglakoztatási szempontok meghatározása, 

környezeti adaptációs lehetőségek felmérése és kialakítása). 

A beavatkozások – jellegüktől függően – az intézmény számos dolgozóját, szakemberét 

érinthetik. Mellettük a lakó természetes támogatói, közvetlen és tágabb családja, illetve 

egyéb személyek bevonása is kívánatos. A személyi feltételek tervezéséhez, biztosításához 

és a beavatkozások megvalósításához mindenképpen teammunkára lesz szükség.  

                                                
9
 IFKT elkészítéséért felelős munkacsoport. Tagjai az IFKT moduljainak megfelelő munkakörben dolgozó 

intézményi szakemberek, fenntartó képviselője, tanácsadók, a lakók, valamint a dolgozók képviselői. 
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Bár a módszer alkalmazásához jelentős időráfordítás és a résztvevők összehangolt munkája 

szükséges, a lakót és természetes támogatóit aktívan bevonó multidiszciplináris teammunka 

lehet az egyik garanciája az igénybevevők érdekeit leginkább szem előtt tartó, hatékony és 

sikeres felkészülési-fejlesztési folyamatnak. A folyamatban a támogató tevékenységek és 

szakterületek egymásra épülve, egymást kiegészítve, egymással összhangban segíthetik a 

lakót önállóságának fejlődésében, életminőségének javulásában. A teammunka mindemellett 

a szervezet működésének pozitív változásához is hozzájárul. 

A lakó felkészülése során az egyéni kiváltási felelős koordinálja, valamint követi nyomon a 

feladatokat, és segíti a résztvevőket. Bizonyos esetekben még hatékonyabb lehet, ha egy 

személyhez két egyéni kiváltási felelőst rendelünk, akik közösen tudnak dolgozni, egymás 

munkáját segíteni és a terv megvalósításának folyamatosságát biztosítani. Amennyiben a 

kapacitások ezt lehetővé teszik, és indokolt, úgy javasolt párokban dolgozni. 

Az EKISz2-EKKiFeT módszertant elsősorban olyan szakemberek tudják sikerrel alkalmazni, 

akik: 

 rendelkeznek legalább BA minősítésű felsőfokú szakképzettséggel vagy felsőfokú 

szakképzésben szerzett szakmai végzettséggel; 

 végzettségüket részben vagy teljes egészében humán területen szerezték; 

 rendelkeznek legalább 1 éves tapasztalattal legalább egy, a kiváltási programokkal 

érintett célcsoporttal kapcsolatban; 

 egyéni és csoportos esetvezetésben is van tapasztalatuk; 

 ismerik a szociális szolgáltatási rendszer alapvető elemeit és kapcsolódási pontjait a 

társágazatok felé; 

 jó szóbeli és írásos kommunikációs készséggel rendelkeznek. 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

A módszertan a felméréshez és tervezéshez szükséges megfigyelési naplót, felmérő 

lapokat, mintadokumentumokat tartalmazza. Ezek használatához nyomtatási lehetőségre 

van szükség. A felmérések eredményét Adatrögzítő rendszerben kell összegezni, az ehhez 

szükséges hardver és szoftver igényt a Felhasználói kézikönyv tartalmazza. Az egyes 

eszközök leírásában további tárgyi és környezeti feltételeket is felsorolunk, melyek az érintett 

személytől és a helyzettől függően változóak és személyre szabottak lesznek. 

AZ ESZKÖZRENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK FOLYAMATA 

Előkészítés 

A módszertan célja, hogy a kiváltásban érintett intézmények szakemberei számára gyakorlati 

segítséget nyújtson a lakók támogatott életvitelre való felkészítésében. Az érintett 

intézmények munkatársai 50 órás továbbképzés keretében ismerkedhetnek meg az 
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eszközrendszerrel. 

A módszer alkalmazásának ezt követően az egyik feltétele, hogy az intézmény felkészüljön a 

felmérési-tervezési folyamathoz szükséges adatkezelésre. Ehhez az adatkezelési 

szabályzat mintát szükséges az intézményre szabni, adatrögzítőket és belső 

adatvédelmi felelőst kell kijelölni. Az érintett munkatársaknak titoktartási nyilatkozatot 

kell tenniük. 

A sikeres felmérési és tervezési folyamat másik feltétele a lakók, a hozzátartozók és 

gondnokok tájékoztatása. Információt kell biztosítani a felmérési és fejlesztési folyamat 

céljáról és várható eredményéről, a támogatott életvitellel, a kiváltással és a támogatott 

lakhatással kapcsolatosan. Az érintett lakóknak adatkezelési hozzájárulást kell aláírniuk. 

Személyközpontú megközelítés alkalmazása a tervezésben 

A személyközpontú tervezés előkészítéseként ki kell jelölni a tervezésért felelős személyt, az 

egyéb résztvevőket, és biztosítani kell a tárgyi, környezeti feltételeket. Lehetőség szerint a 

teljes felmérési és tervezési folyamatot ugyanaz a személy, az IFKT módszertanban 

meghatározott Belső szakmai team lakók felméréséért felelős tagja, a lakó egyéni kiváltási 

felelőse irányítsa, aki biztosítja a lakó számára az állandóságot. A személyközpontú 

tervezésben a lakó és a képviselője aktívan vegyen részt. 

A személyközpontú tervezés fő kimenete egy reális, a személy szempontjából fontos és 

releváns cél megfogalmazása, az érintett személy által vágyott, elképzelt jövőbeli állapot 

elérése érdekében. Az életcélok igen változatosak lehetnek komplexitásuk és elérhetőségük 

szempontjából. Viszonylag könnyebben elérhető, rövidtávon megvalósítható célok (pl. 

Budapestre utazhassak vonattal), és komplexebb, hosszabb időintervallumon belül 

megvalósítható célok (pl. befejezhessem a betegségem előtt elkezdett főiskolát) egyaránt 

szerepelhetnek a lakók tervei között. Amennyiben több célt is megnevez a személy, 

segítsünk neki eldönteni, hogy elsőként mely cél elérésén kezdünk el közösen 

munkálkodni.  

Példánkban a lakó tűzoltó szeretne lenni. Ebben az esetben további elemzéssel körül 

kell járnunk, hogy ehhez kapcsolódóan milyen kisebb vagy reálisabban elérhető cél 

lehet számára fontos. Segíthetjük a gondolkodást a tűzoltók tevékenységének, 

öltözetüknek, az általuk használt eszközöknek az elemzésével, míg végül eljuthatunk 

ahhoz, hogy a személy számára reális és vágyott célként a Tűzoltó Múzeumba 

történő ellátogatás és egy valódi tűzoltó autóra való felszállás fogalmazódik meg.  

A személyközpontú tervezési folyamatban a lakó által meghatározott és a szakember 

segítségével megfogalmazott verbálisan kifejezhető, konkrét, egzakt cél lesz a további 

felmérési és tervezési munka alapja. Ezt rögzítjük elsőként az Egyéni komplex kiváltási 

fejlesztési tervben (EKKiFeT I. pont). 

I. Személyközpontú tervben megfogalmazott cél 

Látogatás a Tűzoltó Múzeumba. 
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A cél eléréséhez szükséges részcélok meghatározása 

A cél alapján a következő feladat a személyes cél eléréséhez szükséges részcélok 

meghatározása. Ezek lehetnek életterületeken megjelenő tevékenységekhez, 

készségekhez, kompetenciákhoz, tárgyak vagy segédeszközök beszerzéséhez, 

használatához kapcsolódó részcélok, szinte bármi, ami az adott cél eléréséhez közelebb 

viheti a személyt, vagy előfeltétele a cél elérésének. A tervezés során a részcélokat a 

támogatott életvitel kialakításához és fenntartásához szorosan kapcsolódó 15 területhez 

rendeljük hozzá. A részcélokat szintén az EKKiFeT-ben rögzítjük (EKKiFeT II. pont). 

A példát továbbvezetve, a lakó célja, hogy ellátogasson a Tűzoltó Múzeumba és 

felüljön egy valódi tűzoltó autóra. Végig kell gondolnunk, hogy ez a cél milyen 

részcélokra bontható és azok mely területekhez kapcsolódnak közvetlenül. 

Példánkban a következő részcélok kerülhetnek szóba: 

Felmérési területek Részcélok 

A. Önálló 
életvitellel 
kapcsolatos 
kompetenciák 

A.1. Önellátás 
A múzeumlátogatáshoz megfelelő 

ruházat kiválasztása 

A.2. Háztartási tevékenységek 
Szendvicset, innivalót csomagol 

magának az útra 

A.3. Egészségügyi 
tevékenységek 

Útközben, ha szükséges, értesít 

valakit, ha megsérült vagy rosszul van 

– egészségügyi vészhelyzetet kezel 

A.4. Mobilitás 
Eljut a múzeumba – településen kívüli 

közlekedés, vonattal 

A.5. Pénzkezelés A jegy megvásárlása 

A.6. Szabadidő 
Múzeumlátogatást, mint szabadidős 

tevékenységet ismeri 

A.7. Biztonság, 
balesetvédelem 

A közlekedéssel kapcsolatos 

biztonsági előírásokat ismeri és 

betartja 

B. 
Kommunikációs 
kompetenciák 

B.1. Kommunikációs 
készségek 

- 

B.2. Kommunikációs 
készségek alkalmazása társas 
helyzetekben 

Köszön, majd elmondja a 

pénztárosnak, hogy mit szeretne 

C. Szociális és 
interperszonális 
kompetenciák 

C.1. Társas kapcsolatok 
A múzeumban megfelelő társas 

viselkedés szükséges 

C.2. Jogok és kötelezettségek - 

C.3. Életvezetés - 
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Felmérési területek Részcélok 

D. 
Munkavégzéssel 
összefüggő és 
akadémikus 
kompetenciák 

D.1. Általános ismeretek és 
tudás 

Interneten tájékozódik a nyitva tartásról 

D.2. Munkavállalással 
kapcsolatos készségek 

- 

D.3. Munkaviselkedés - 

3. ábra Példa az EKKiFeT II. pontjának kitöltésére 

Felmérendő területek kijelölése 

Jellemzően már ezen a ponton több felmérési és fejlesztési területet beazonosítottunk a 

részcélok megfogalmazásával. Nem szükséges az összes terület felmérése egyszerre! 

Azokat a területeket kell először feltérképeznünk, amelyek a személy számára fontos cél és 

részcélok eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek. 

A részcélok kitűzése után a felmérési területeket tovább kell vizsgálni és jelölni 

szükséges, hogy az eddig megjelölteken túl mely területek kulcsfontosságúak a támogatott 

lakhatásra való felkészítés során: 

1. Az Egyéni kiváltási szükségletfelmérés (EKISz1) eredményei alapján mely 

területeken önálló a személy és ebből adódóan a támogatása, felkészítése nem 

szükséges.  

2. Milyen kockázatokat gyűjtöttünk össze a személyközpontú terv készítése során és 

ezek hogyan kapcsolódnak az eddigi szempontok szerint kijelölt felmérési 

területekhez. 

Lehetséges, hogy lakónk jelenleg önálló az öltözködésben, de még nem utazott 

vonattal vagy nem járt még múzeumban. Ebben az esetben a mobilitás vagy a 

szabadidő lehetnek a cél eléréséhez szükséges fontosabb területek, míg az 

Interneten való önálló tájékozódás vagy a jegy megvásárlása csak hosszabb időtávon 

elérhető részcélok. Intézményi körülmények között lehet, hogy még soha nem volt 

lehetősége szendvicset csomagolni egy szabadidős programon való részvételhez. Az 

ételkészítés a támogatott lakhatásban lényeges, ideális esetben önállóan is 

végezhető tevékenység lesz. Ezért ezt a területet előbb mérjük fel és tervezünk 

hozzá beavatkozásokat, mint más területeket. 

Az EKKiFeT III. pontjának (Áttekintő táblázat) segítségével a felmérési területeteket 

priorizálni és a felméréseket ütemezni kell.  

Az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) készítése című fejezet 

részletesen kitöltött példát tartalmaz. 
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Készségek és képességek felmérése 

A felmérés természetes élethelyzetben vagy mesterséges feladathelyzetben, 

megfigyeléssel történik a felmérendő területek, tevékenységek függvényében. A felmérés 

eszköze a Készségleltár (a módszertan II. kötete), mely a támogatott életvitel 

kialakításához és fenntartásához szorosan kapcsolódó kompetenciaterületeken belül 

alapkészségeket és részképességeket, valamint az ezekhez kapcsolt beavatkozásokat 

foglalja rendszerbe. 

Példánkban az első részcél a múzeumlátogatáshoz megfelelő ruházat kiválasztása. 

Ebben az esetben, amennyiben a lakó nem teljesen önálló az öltözködésben, az A.1. 

Önellátás területén belül az öltözködés megfigyelését szeretnénk elvégezni. Ezt akár 

természetes élethelyzetben is megtehetjük, a reggeli készülődés során 

megfigyelhetjük a területhez rendelt alapkészségeket (pl. ruháit felveszi, az 

időjárásnak vagy a helyzetnek megfelelő ruhát választja ki stb.). Amennyiben a ruha 

kiválasztása és felvétele során a lakó segítségre szorul, a részképességeket is 

értékeljük, megállapítva, hogy mely tevékenységekben igényel támogatást (pl. a ruhát 

előveszi, megfogja, de a gombokkal nehezen boldogul). Lehetséges, hogy az 

alkalomnak – múzeumlátogatásnak – megfelelő ruha kiválasztásáról nincs 

információnk. Ebben az esetben megteremthetjük a lehetőséget a megfigyelésre egy 

hasonló program szervezésével, vagy tervezhetünk beavatkozást: tanítsuk a lakónak, 

hogy milyen helyzetben milyen ruhát viseljen. 

Az alapkészségeket részképességekre bontottuk, azaz egy alapkészséget több 

részképességből építettük fel. Az alapkészség kisebb egységekre, részképességekre 

bontása segít meghatározni, hogy egy-egy tevékenység milyen kisebb lépésekből, 

résztevékenységekből áll. Egy tevékenység helyes kivitelezése azt jelenti, hogy a személy 

rendelkezik az adott készséggel. Ha a személy nem tudja elvégezni önállóan a 

tevékenységet, abban az esetben a részképességeket kell vizsgálni, hogy az önálló 

tevékenység előmozdítása érdekében célzott beavatkozást végezhessen a szakember. 

A Készségleltár segítséget nyújt természetes élethelyzetek megfigyeléséhez vagy 

mesterséges feladathelyzetek kialakításához. Az alapkészségek és részképességek 

tartalma, magyarázata segíti a megfelelő megfigyelési helyzet kiválasztását vagy 

kialakítását, melyek során a felsorolt alapkészségeket és részképességeket (megfigyelési 

szempontokat) szükséges értékelni. A megfigyelés eredményeit az ebben a kötetben 

található Készségek és képességek felmérése című fejezetben leírtaknak megfelelően 

szükséges rögzíteni. 

A megfigyelés tervezéséhez, a tapasztalatok rögzítéséhez használjuk a Megfigyelési naplót 

és az adott terület(ek) Felmérő lapjait. A felmérés során jelöljük meg a kockázatot jelentő 

tevékenységeket, helyzeteket vagy területeket. Ebben a szakaszban nem értékeljük, 

csak összegyűjtjük a kockázatokat. 

A felmérések eredményeit az Adatrögzítő rendszerben rögzítjük. 



 

 18  

Kockázatkezelési terv 

A felmérések során megjelölt potenciális kockázatokat az ebben a kötetben található 

Kockázatok felmérése és kezelése című fejezetben leírtak alapján elemezzük és értékeljük. 

A kockázatokat bekövetkezésük valószínűsége és a bekövetkezés esetén okozott hatásuk 

nagysága alapján osztályozzuk, súlyozzuk. 

Azon kockázatok esetében, amelyek bekövetkezési valószínűségük és következményeik 

alapján szignifikánsnak tekinthetők, kockázatkezelési tervet készítünk. A kockázatkezelési 

terv szerves része az EKKiFeT-nek, felülvizsgálata azonban gyakoribb lehet, mint a teljes 

terv felülvizsgálata. 

Lakónk esetében az ételkészítést (kés használata), az egészségügyi vészhelyzet 

kezelését (szól valakinek, ha rosszul lesz) és a közlekedést (önállóan nem tud 

tájékozódni, nem ismeri a környéket, valamint a közlekedési eszközöket, idegen 

emberektől nem kér segítséget) jelöltük kockázatos tevékenységnek. Az elemzés 

során úgy találtuk, hogy megfelelő gyakorlással a kenyérvágás és megkenés, a 

késsel való tevékenykedés kockázata minimalizálható. Ha véletlenül el is vágja az 

ujját, el tudja látni a sérülését, vagy segítséget tud hívni, és a baleset nem okoz 

maradandó károsodást. Ezzel a kockázattal nincs további teendőnk. Lakónk az általa 

ismert személyzetnek minden további nélkül jelzi, ha rosszul érzi magát, de idegen 

környezetben erre még nem volt példa. Rosszulléte esetén nagyobb baleset is érheti. 

Ebben az esetben kockázatkezelési tervet készítünk. Lakónk egyelőre nem 

közlekedik önállóan, ezzel a területtel a későbbiekben foglalkozunk. 

Beavatkozások tervezése 

Az eddig elvégzett felmérési és tervezési lépések szintézise, az eredmények és a 

tervezett beavatkozások rögzítése az Egyéni Komplex Kiváltási Fejlesztési Tervben 

(EKKiFeT) történik.  

Korábban már megjelenítettük az EKKiFeT-ben a személyes célt és az ennek eléréséhez 

kapcsolható részcélokat a támogatott életvitelhez kapcsolódó területekhez rendelve. 

A lakóval kapcsolatos adatok, információk és a felmérési eredmények birtokában most a 

tervben rögzítjük a fejlesztendő, beavatkozást igénylő alapkészségeket, részképességeket, 

melyekhez konkrét személyes és eszközös beavatkozásokat rendelünk. Fontos, hogy a 

beavatkozások tervezése az abban érintett szakemberekkel és résztvevőkkel közösen, 

teamben történjen. Így tudunk a beavatkozásokhoz felelősöket és határidőket is rendelni. A 

beavatkozások tervezéséhez segítséget nyújt a Készségleltár című II. kötet, valamint a 

Beavatkozások tervezése című III. kötet. 

A személy esetében a következő alapkészségeket és részképességeket szeretnénk 

beavatkozásokkal fejleszteni, önállóságát segítő technológiákkal támogatni: gombot, 

patentot, cipzárt használ; a helyzetnek, alkalomnak megfelelően választ ruhát. 
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Példák a beavatkozásra: Finommotorika fejlesztése. Gombolás gyakorlása. 

Gombokat, cipzárakat mellőző ruhadarabok használata. Öltözékek összeállítása 

egyedül, majd önállóan. Különféle, pl. utcai, elegáns stb. ruhák külön tárolása. Fotók 

a megfelelő öltözékekről.  

Az EKKiFeT a felmérési-tervezési folyamatot szintetizáló dokumentum. A terv 

mellékletei a személyközpontú terv, a készségfelmérés eredményei, valamint a 

kockázatkezelési tervek. 

Felülvizsgálat 

Az EKKiFeT-et javasolt négy-hathavonta áttekinteni és az elért eredményeket értékelni. Nem 

szükséges minden területre kiterjedő, újbóli felmérésen alapuló felülvizsgálatot végezni. A 

felülvizsgálatnak illeszkednie kell az EKKiFeT III. pontjában szereplő Áttekintő táblázatban 

megadott további felmérések időzítéséhez. 

A terv felülvizsgálata során meg kell vizsgálnunk, hogy a kijelölt személyközpontú cél 

maradéktalanul teljesült-e. Amennyiben a cél teljesült, ez azt is jelenti, hogy a személyes 

beavatkozások és környezeti átalakítások hatékonyan megtörténtek, a szükséges eszközök 

beszerzésre kerültek. Ebben az esetben újrakezdjük a felmérési és tervezési folyamatot: új 

célt választunk a személyközpontú tervezés segítségével. 

Amennyiben a cél nem teljesült, meg kell vizsgálnunk, hogy ennek mi az oka. 

Amennyiben bizonyos részcélok teljesültek, a személy önállósága és kompetenciája nőtt, de 

még nem sikerült elérni a kijelölt célt, nem szükséges új célt választanunk. A beavatkozások 

vagy a felelősök és határidők módosításával tovább folytathatjuk a munkát. A korábban 

meghatározott célhoz újabb felmérési és fejlesztési területeket illeszthetünk, esetleg 

elindulhatunk a személyi támogatásoktól való függetlenebbé válás felé. 

A javasolt folyamat, mely a legelső felmérési és tervezési ciklusban a fentiek szerint zajlik, a 

későbbiekben igény és szükség szerint változhat. 

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁSHOZ ÉS A TÁMOGATOTT 

LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELMÉRÉSI ÉS TERVEZÉSI MÓDSZEREK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Az egyes, intézményi férőhely kiváltáshoz kapcsolódó felmérési eszközök 

folyamatban betöltött helye, célja és tartalma más és más, eltérő pontokon 

kapcsolódnak a kiváltás folyamatához: 1. kiváltási projekt előkészítése – 2. projekt 

megvalósítása – 3. költözés és támogatott lakhatás igénybe vétele. 

A több felmérésen és tervezésen alapuló komplex rendszer, amely tartalmazza az 

Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) részeként elkészülő Egyéni kiváltási 

szükségletfelmérést (EKISz1), valamint a jogszabályban meghatározott Komplex támogatási 

szükségletmérést (TSZA), az EKISz2-EKKiFeT módszer használatával teljesedik ki, 

biztosítva, hogy valóban az egyén szükségleteihez igazított, 
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életminőségét javító, közösségi részvételt támogató, a támogatott életvitel alapelveit 

figyelembe vevő és a támogatott lakhatás szabályozásához igazodó szolgáltatástervezés 

valósuljon meg. 

Az EKISz1 elsősorban az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervek elkészítéséhez szükséges 

adatokat és információkat gyűjti össze a lakóról. Legfőbb célja az aktuális állapot és 

beavatkozási, illetve szolgáltatási struktúra feltárása, valamint a támogató környezet 

bemutatása. 

A TSZA a támogatott lakhatásba költözés idején ad információkat a lakó aktuális, valós 

támogatási szükségleteiről, valamint jövőbeli elképzeléseiről, terveiről. Célja az egyéni 

szolgáltatási terv elkészítéséhez szükséges egyedi információk biztosítása. Életterületenként 

elemzi és jeleníti meg a szükségleteket, melyeket szociális szolgáltatási elemekkel kapcsol 

össze.  

Az EKISz1 és TSZA felmérések nem célozzák az egyéni képességek, készségek feltárását, 

ezért fejlesztési, beavatkozási pontokat sem jelenítenek meg. A támogatott életvitelhez 

szükséges kompetenciákat és fejlesztési-felkészítési igényt az EKISz2 vizsgálja.  

A lakóra vonatkozó adatok, információk összegyűjtésével, az IFKT és az EKISz1 

eredményeinek felhasználásával, valamint az EKISz2 alapján készíthető el az Egyéni 

komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT). A terv pontos képet ad arról, hogy mi 

történjen a személlyel a támogatott lakhatásba költözésig, milyen beavatkozások, 

felkészítések szükségesek a minél önállóbb életvezetéshez, a támogatott életvitel 

megvalósításához. 

 

4. ábra Támogatott lakhatáshoz kapcsolódó felmérő eszközök jellemzői (saját szerkesztés) 

Az EKISz2-EKKiFeT eszközrendszer az egyéni fejlődés 

érdekében a támogatott életvitelhez szorosan kapcsolódó 
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kompetenciaterületeken készségeket és képességeket, megfigyelési szempontokat, valamint 

lehetséges fejlesztési és beavatkozási stratégiákat, eszközöket határoz meg, így a 

felkészülési folyamathoz szükséges lépéseket és viszonyítási pontokat is láthatóvá teszi a 

szakember és az érintett személy számára.  

A módszer alkalmazása kifejezetten folyamatjellegű és ciklikus, ebből adódóan 

alkalmas arra, hogy a felkészítést kísérje lépésről lépésre, valamint segítségével azokkal a 

célokkal és területekkel foglalkozzon a szakember, amelyek prioritást jelentenek a 

támogatott lakhatásba költöző személy számára és illeszkednek az intézményi tervekhez is.  

A módszer alkalmazása folyamatjellegéből adódóan hidat teremthet a nagyintézményi 

ellátás és a közösségi életvitel között, oly módon, hogy hatékony segítséget biztosít az 

egyéni fejlesztési és tanulási folyamatokhoz. 

A módszer a támogatott életvitelre való felkészítést segíti, azonban használata ideális 

esetben nem fejeződik be a támogatott lakhatásba való költözéssel, hanem újabb célok és 

prioritások kijelölése mellett alkalmas arra, hogy a támogatott életvitelhez szükséges 

készségek és képességek fejlesztését és fejlődését hosszú távon irányítsa és kövesse. 

A továbbiakban tekintsük át részletesebben az egyes módszereket. 

Egyéni kiváltási szükségletfelmérés (EKISz1) 

Az EKISz1 célja 

A kiváltásra pályázni szándékozó intézményeknek, valamint az 50 fő engedélyezett férőhely 

feletti létszámú, tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthonoknak részletes szakmai tervet 

kell készíteniük. Az IFKT módszertan ehhez nyújt gyakorlati segítséget. Az IFKT módszertani 

útmutató tartalmazza azokat a kulcsterületeket, amelyekkel a kiváltás tervezése során 

minden intézménynek számolnia szükséges. Ezek a területek a következők: 

 a lakók igényeinek és szükségleteinek megfelelő szolgáltatások; 

 a humánerőforrás,  

 a közösségi életvitelt meghatározó szolgáltatások feltérképezése és felépítése; 

 az ingatlanok kiválasztásának szempontjai; 

 a kiváltáshoz szükséges kommunikációs stratégia, és 

 a mindezt átfogó költségvetés-tervezés.  

Az EKISz1 szisztematikusan összegyűjti a nagylétszámú bentlakásos intézményben élő 

személyekről rendelkezésre álló alapvető adatokat. Feltérképezi a felmérés idején biztosított 

szolgáltatási struktúrát és a személy jövőbeli elképzeléseit, a támogatott lakhatással 

kapcsolatos preferenciáit. A felmérés személyenként készül, az összesített adatok az 

intézményi szintű tervezést segítik. A felmérés a kiváltási folyamat tervezésekor releváns 

szempontok mentén rendszerezi az – elsősorban a meglévő intézményi dokumentumokból 

és segítői beszámolókból rendelkezésre álló – adatokat, információkat. 
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Az EKISz1 időzítése 

A felmérést a kiváltási folyamat elején, a kiváltás tervezésekor kell elkészíteni. Az 

eredmények az IFKT módszertanban megadott többi terület (humánerőforrás, szolgáltatási 

környezet, tervezett ingatlanok stb.) feltérképezésével együttesen határozzák meg a kiváltási 

folyamat tervezésének fő sarokpontjait. 

Az EKISz1 eszközrendszere, módszere 

A módszer egy kérdőívet és egy rövid interjút tartalmaz. Az IFKT módszertanban 

meghatározott felmérési eszközökhöz kapcsolódik egy Excel adatbázis10, amelyben az 

adatok rögzítése lehetséges. Így az egyéni adatok összegezhetők, illetve az egyes 

területeken felvett adatok felmérési modulonként összekapcsolhatóak. 

Az EKISz1 a következő területeken gyűjt adatokat a lakóról: 

 személyes adatok; 

 jelenlegi szolgáltatási struktúra; 

 jövőbeli tervek. 

A már meglévő, rendelkezésre álló adatok összegyűjtése, strukturálása és az Excel 

adatbázisba való feltöltése révén egy olyan komplex tervezési segítséget kapunk, amely 

képes a kritikus pontokat – lakók, humánerőforrás, szolgáltatások és ingatlanok – 

összekapcsolni, erőforrás tervezésben és elosztásban segíteni az intézményt. 

Az EKISZ1 felmérést végző személy 

A felmérést – egynapos felkészítés után – az érintett intézmény munkatársa, a Belső 

szakmai team lakók felméréséért felelős tagja végzi. 

A felmérés során a dokumentumelemzésbe, a személyes adatok összegyűjtésébe és a 

jelenlegi szolgáltatási struktúra feltérképezésébe nem szükséges bevonni a lakót. 

Ugyanakkor szükséges őt minden esetben a kiváltással és a felméréssel kapcsolatosan 

tájékoztatni, valamint a jövőjével és a terveivel kapcsolatban megkérdezni. 

Az eredmények felhasználása 

Az eredmények alapján minden lakó számára Egyéni kiváltási terv készül, amely egyedi 

információkat tartalmaz a kiváltás megtervezéséhez. Az egyéni felmérési eredmények Excel 

adatbázisban történő összesítésének segítségével kimutatások, statisztikai adatok 

nyerhetőek az intézményi szintű tervezés megkönnyítése érdekében. 

                                                
10

 Excel adatbázis: a módszertani fejlesztés során előre megtervezett és előkészített Excel adatgyűjtő űrlapok 

segítségével feltölthető táblázatok, melyek célja, hogy az egyes felmérésekben kapott eredményeket rögzítse, 

összesítse, illetve a tervezés egészét tekintve egységes és/vagy egymással összevethető, összekapcsolható 

tervezési adatokat tároljon. 
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Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2) és 

Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) 

Az EKISz2 célja 

Az EKISz2 a támogatott életvitelhez szükséges képességstruktúrát és fejlesztési igényt 

vizsgálja. Célja a szolgáltatást igénybe vevő személyek önálló életviteli és önellátási 

képességeinek, kompetenciáinak, valamint a foglalkoztathatóság és a foglalkozási 

rehabilitációs szükségletek munkavégzés és feladatellátás közben történő felmérése. A 

kiváltásra való felkészülés során célja, hogy segítse a támogatott lakhatásba költöző 

személy egyéni céljainak meghatározását és az ehhez szükséges felkészítés, 

készségfejlesztés és egyéb beavatkozások tervezését. 

Az EKISZ2 a költözést követően a támogatott lakhatásban élő személy fejlődésének nyomon 

követésére, további fejlesztési célok és irányok, valamint beavatkozások meghatározására 

alkalmas. 

Az EKISz2 időzítése 

Az EKISz2 az intézményi férőhely kiváltás megvalósítási szakaszában, a támogatott 

lakhatásba való kiköltözésig tartó felkészítés során, illetve a kiköltözést követően, támogatott 

lakhatásban is folyamatosan használható. 

Az EKISz2 eszközrendszere, módszere 

A felmérést személyközpontú tervezés alapozza meg annak érdekében, hogy az érintett 

személyes céljához és a támogatott életvitelhez szükséges kulcsterületekhez 

kapcsolódjanak a felmérések és beavatkozások. A személyközpontú tervezés eszközeként a 

MAPS/TÉRKÉPEK használata javasolt, mely egy vagy több ülés során készíthető el. 

Az önálló életvitelhez szükséges készségek és képességek felmérése természetes 

élethelyzetben vagy mesterséges feladathelyzetben, megfigyeléssel történik a felmérendő 

területek, tevékenységek függvényében. A felmérés eszköze a Készségleltár, mely 

strukturáltan tartalmazza a támogatott életvitelhez kapcsolódó kompetenciaterületeket, 

ezeken belül pedig alapkészségeket és részképességeket.  

Az eredmények összegzése Adatrögzítő rendszerben történik, melybe az EKISz1 

eredményeit is importálni lehet. EKISz1 hiányában újonnan szükséges rögzíteni a 

rendszerben a lakóval kapcsolatos alapvető adatokat és információkat.  

Az EKISz2 felmérést végző személy 

A felmérést – a módszertan alkalmazására felkészítő 50 órás továbbképzést11 követően – az 

intézmény munkatársa, a Belső szakmai team lakók felméréséért felelős tagja, a lakó egyéni 

kiváltási felelőse koordinálja. A későbbiekben ő lehet a lakó esetfelelőse. Javasolt, hogy ez a 

                                                
11

 Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése, engedélyszám: T-05-

037/2017, KézenFogva Alapítvány 
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személy a kiváltási folyamat során végig ugyanaz legyen, ezzel növelve a lakók 

biztonságérzetét a szervezeti átalakulás, költözés megterhelő időszakában. 

Az EKKiFeT elkészítése, az EKISz2 eredmények felhasználása 

A lakóra vonatkozó adatok, információk összegyűjtésével, az IFKT és az EKISz1 

eredményeinek felhasználásával, valamint az EKISz2 alapján készül el az Egyéni komplex 

kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT). Az EKKiFeT-ben meghatározásra kerülnek a személy 

jelenlegi készségei, kompetenciái, prioritásai, céljai és vágyai, és az ezek eléréséhez, a 

támogatott életvitel kialakításához szükséges személyes és eszközös beavatkozások. A terv 

ezen kívül tartalmazza a kockázatkezelési tervet, mely a kockázatot jelentő élethelyzetekben 

történő adekvát beavatkozásokat tartalmazza. 

Az IFKT keretében készült EKISz1, valamint az EKISz2 egymásra épül, közös adatbázist 

generál, együtt alkotják a Komplex kiváltási szükségletfelmérést. A Komplex kiváltási 

szükségletfelmérésben összegyűjtött adatok, információk, valamint az ezen alapuló EKKiFeT 

a későbbiekben felhasználhatók egyéni gondozási/fejlesztési vagy szolgáltatási tervek 

készítéséhez. 

Komplex támogatási szükségletmérés (TSZA) 

A TSZA célja 

2013. VIII. 1-től hatályos az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló azon 

rendelkezése, amely a támogatott lakhatás igénybevételének feltételeként írja elő a Komplex 

támogatási szükségletmérés (TSZA) elvégzését. A Komplex támogatási szükségletmérés 

adatlapjának kitöltését követően a felmérés eredményét a rendelet 14. számú melléklete 

szerint kell dokumentálni. 

A Komplex támogatási szükségletmérés célja, hogy a támogatott lakhatás szolgáltatás 

igénybevevőjének aktuális szükségleteiről, a szükségleteket befolyásoló fontosabb 

szociodemográfiai és egészségügyi tényezőkről, a személy számára elérhető természetes 

és professzionális támogatói hálóról, valamint a környezeti adaptációs szükségletekről képet 

adjon. Célja a támogatási és beavatkozási szükségletek több szempontú, átgondolt 

felderítése, amely alapján a támogatási igényre reagáló egyéni szolgáltatási terv készíthető. 

A TSZA időzítése 

A felmérést a támogatott lakhatásba költözést megelőzően kell elkészíteni, majd ezt 

követően 1,5 év után, később pedig 3 évente kötelező a felülvizsgálata. A támogatási 

szükségletek megváltozása a jogszabályban meghatározott időpontokon kívüli felmérést tesz 

szükségessé. 

A TSZA eszközrendszere, módszere 

A Komplex támogatási szükségletmérő eszköz a támogatási, beavatkozási szükségletek 

intenzitásának, típusának és mértékének meghatározására 
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kérdőívet és interjút használ, továbbá Összegző lapot az eredmények feltűntetésére. 

Az interjú a főbb életterületeket érinti tematikusan, amelynek fókusza elsősorban a kliens 

számára fontos életterületek megjelölése, és a vágyak, elképzelések felderítése. 

A kérdőív nyolc fő területen vizsgálja a kliens támogatási szükségleteinek típusát, 

intenzitását, gyakoriságát és a támogatások forrását. Ezen kívül rögzítésre kerülnek a 

személy kommunikációs és viselkedéses szükségletei, esetleges viselkedéses problémák és 

kockázati tényezők. 

A TSZA felmérést végző személyek köre 

Az intézmény jelzésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság külső szakértőt jelöl 

ki, akinek feladata a felmérés vezetése és dokumentálása. A felmérésben részt vesz az 

igénybevevő és az igénybevevőn kívül az a team is, akik az igénybevevő természetes 

támogatóiból és az intézményi szakemberekből állnak. 

A kiváltási projektek eredményeként létrejövő támogatott lakhatási szolgáltatás esetében a 

felmérést az intézmény vezetője végzi el a költözést megelőzően. Ebben az esetben már 

nem szükséges külső személy bevonása a felmérésbe. A jogviszony folyamatos, 

igénybevételi jogosultságot nem érint a felmérés eredménye. A továbbiakban a jogszabály 

szerinti időközönként a kijelölt felmérő személyek fogják végezni a felmérést ezekben az 

intézményekben is. 

Az eredmények felhasználása 

A felmérés eredményeként elkészülő Összegző lapon (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 14. sz. 

melléklete) az egyes életterületeken mutatkozó támogatási szükségletek kielégítését 

biztosító szociális szolgáltatási elemek kerülnek meghatározásra. A működtető ez alapján 

határozza meg a szükséges szociális alap-, és szakellátásokat, majd ezt követően készíti el 

a támogatott lakhatást biztosító intézmény az egyéni szolgáltatási tervet az intézmény 

szakmai szabályozó dokumentumaival összhangban. 

 


