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1. Intézmény rövid története 

• 1954. január 1-én  megnyitotta kapuit a 
„Tanulóvárosban” a Baranya megye Szociális 
Otthona. 

 

• A  Mohács-Kölked Református Társegyházközség 
Pándy Kálmán Otthona -egy lakások céljára - 
készült négyszintes lakótelepi épületben kapott 
helyet. 

 

• Decemberre az otthon már 673 ággyal működött. 

 

• Az otthon saját konyhája nyolcszáz fő 
étkeztetéséről gondoskodott. 

 



2. Intézmény rövid története 

• Jelenlegi otthon alagsorában üzembe helyezték a 
mosodát. 

 

• A lakók bevonásával zöldségeket termesztettek, 
gyümölcsfát telepítettek, beindították az 
intézetben a sertéshízlalást. 

 

• 1956-ben megkezdődött az újvárosban az intézeti 
férőhelyek számának csökkentése. 

 

• Baranya megyében Molványhidon, 
Keresztespusztán, Görcsönyben, Mozsgón, 
Vidákon alapítottak szociális otthont. 
Intézményünk lakóinak egy részét a fenti 
otthonokba helyezték át.  

 



3.Intézmény rövid története 

• 1957-ben Baranya megyei Szociális 
Betegotthonként jegyezték be az intézetet. 

 

• 1971-ben az Egészségügyi Minisztérium 
útmutatója alapján elkezdődött a tiszta profilú 
otthonok kialakítása.  

 

• A munkajellegű foglalkoztatásba bevonható 
lakóinkat – kiemelve őket megszokott 
környezetükből - áthelyezték Mozsgóra, 
Helesfára. 

 

• 1979 január 1-től az addigi megyei fenntartású 
otthon a Mohács Városi Tanács Szociális 
Betegotthona lett. 

 



4. Intézmény rövid története 

• Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő 
személyek élettere 1989-ig kórtermekre 
korlátozódott, külön ebédlő-társalgó, 
közösségi helyiségekkel nem rendelkeztek. 

 

•  A férfi és női osztályok kórházi 
körülményekre emlékeztető nagy létszámú 
szobáiban együtt gondozták az értelmi 
fogyatékkal élőket, a pszichiátriai betegeket, 
az állandó segítségre, ápolásra szoruló, 
valamint az önellátásra képes lakókat. 

 

• 1990-ben az intézmény megszüntette a 
ketreceket, a zárt osztályt és az elkülönítőt. 

 

 



5. Intézmény rövid története 

• 1995-ben a Népjóléti Minisztérium 
támogatásával megvalósult hogy a 
pszichiátriai betegek és az értelmi fogyatékos 
lakók külön-külön gondozási egységekben 
kerüljenek elhelyezésre. 

 

• Az épület tetőterében közösségi helyiséget, 
tornatermet, zeneterápiás termet, kreatív 
műhelyt alakítottak ki. 

 

• 1998-ban épült a 4x4 fős rehabilitációs célú 
lakóotthon értelmileg akadályozott, majd ezt 
követően két lakóotthon 24 pszichiátriai 
beteg számára. 
 



6. Intézmény rövid története 

• 2002-ben került átadásra a súlyos és 
halmozottan akadályozott lakók számára a 12 
férőhelyes ápoló-gondozó célú lakóotthon. 

 

• 2014. január 1-től a lakóotthonok külön 
helyrajzi számot kaptak és jelenleg 
támogatott lakhatásként műkődnek.  

 

• Az otthonban színjátszó csoport, play-back 
csoport, énekkar, dobzenekar,tánccsoport és 
sportkör (íjászat, futball) működik. 

 



Intézmény saját 

szolgáltatásai 
• Nappali ellátás 

• Támogató szolgáltatás 

• Fejlesztő foglalkoztatás :  

• - Munka Törvénykönyve szerinti 
(határozott idejű) munkaviszony 

• - 1993. évi III. tv. szerinti fejlesztési 
szerződés szerinti foglalkoztatás 

• Akkreditált szakápolás 

• Pszichiáter és belgyógyász szakorvosi 
ellátás  

• Étkeztetés 

 



1. Bemutatásra kerülő 

célcsoport 
• Súlyosan halmozottan fogyatékos személyek 

támogatott lakhatása 

 

• A súlyosan halmozottan fogyatékos 
személyekről beszélünk, akkor azokra 
gondolunk, elsősorban akik a következő 
jellemzőkkel rendelkeznek: 

 

• Súlyos mértékű intellektuális sérülés/értelmi 
fogyatékosság és 

 

• Társuló sérülések (mozgásos vagy érzékszervi 
sérülés vagy akadályozottság) és 
 



2. Bemutatásra kerülő 

célcsoport 
• Jelentős kommunikációban való 

akadályozottság (nem beszélő, AAK-t 
igénylő emberek) mellett és 

 

• Magas támogatási szükségletűek a 
mindennapos életvezetés során és 

 

• Gyakran társuló viselkedészavar 
tapasztalható náluk.  

 

• A támogatott lakhatás szolgáltatást 12 fő 
(5 férfi és 7 nő) veszi igénybe. 

 



3. Bemutatásra kerülő 

célcsoport 

• A súlyosan fogyatékos személyek 

jellemzőivel jelenleg kb. 5 fő rendelkezik.  

 

• 1 fő súlyos fokban értelmi sérült, enyhe 

fokban mozgáskorlátozott, 

kommunikációjában akadályozott 

 

• 1 fő súlyos fokban értelmi sérült, súlyos 

fokban mozgássérült, kommunikációjában 

akadályozott 

 



4. Bemutatásra kerülő 

célcsoport 
• 1 fő értelmi akadályozott, viselkedés zavarral, enyhe 

fokban mozgás korlátozott, centrális eredetű 
látássérült 

 

• 1 fő értelmi akadályozott, súlyos fokban látássérült, 
súlyos fokban hallássérült, schizophréniával társulva 

 

• 1 fő értelmi akadályozott, viselkedés zavarral, kevert 
kényszeres gondolatokkal és cselekedetekkel 

 

• 1 fő súlyos fokban értelmi sérült, Down-syndromás, 
pajzsmirigy alulműködéssel, glutén intoleranciával 
 

 
 



5. Bemutatásra kerülő 

célcsoport 

• 1 fő értelmi akadályozott, viselkedés 
zavarral, inzulin dependens cukorbetegség 
többszörös szövődményeivel 

 

• 1 fő értelmi akadályozott, magasa vérnyomás 
betegséggel 

 

• 1 fő értelmi akadályozott, viselkedés 
zavarral, reziduális schizophreniával 

 

• 1 fő értelmi akadályozott, viselkedés 
zavarral, epilepszia 

 



6. Bemutatásra kerülő 

célcsoport 
• 1 fő értelmi akadályozott, viselkedés 

zavarral, kommunikációjában 
akadályozott 

 

• 1 fő értelmi akadályozott, súlyos fokban 
mozgássérült, hidrocephália, diabetes, 
magas támogatás szükségletű a 
mindennapos életvezetés során 

 

• A lakók fogyatékosságára vonatkozó 
adatok meghatározása BNO kód illetve a 
tapasztaltak alapján történt. 

 



1.Támogatott lakhatás 

szolgáltatásai 

• a lakhatási szolgáltatás 

 

• az önálló életvitel fenntartása, segítése 
érdekében - a mentálhigiénés, szociális 
munka körébe tartozó és egyéb támogató 
technikák alkalmazásával végzett – 
esetvitel. 

 

• a közszolgáltatások és a társadalmi 
életben való részvételt segítő más 
szolgáltatások igénybevételében való 
segítségnyújtást 

 



2.Támogatott lakhatás 

szolgáltatásai 
• az ellátott komplex szükségletfelmérése 

alapján – támogatott lakhatás részeként, 
illetve a saját fenntartásában lévő 
szolgáltatásaival - erre vonatkozó igény 
esetén: 

• az étkezés megszervezésében 
nyújtott segítség  

• felügyelet 

• gondozás 

• tanácsadás 

• Készségfejlesztés 

 



3.Támogatott lakhatás 

szolgáltatásai 

• gyógypedagógiai segítségnyújtás, 

nappali ellátás biztosítja 

• szállítás, támogató szolgáltatás 

biztosítja 

• háztartási vagy háztartáspótló 

segítségnyújtás 

 



1. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó 

gyakorlatai 
• A bemutatásra kerülő női betegünk (59 

éves) 

 

• Értelmi akadályozott, súlyos fokban 
mozgássérült, hidrocephália , magas 
támogatási szükségletű a mindennapos 
életvezetés során.  

 

• Intézményünkben 1979 óta lakik , 2014 
óta veszi igénybe a támogatott lakhatás 
szolgáltatást. 

 





2. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó gyakorlatai 

• Állapotának folyamatos romlása, gerincének 

eldeformálódása, fejének súlya miatt már csak a 

fürdetés idejére ültethető ki. A nap jelentős részét 

ágyban tölti. 

• A törvény adta lehetőség és a lakók igényeinek 

megfelelően a teljes heterogenitás (nem, kor, 

súlyossági fok) figyelembe vételével alakítottuk ki 

a lakóegységet, ennek megfelelően 3 lány, 2 fiú és 

1 koedukált lakószobánk van. 

• Lakónk 2 ágyas szobában lakik. A szoba mérete 

kb.16 m2 . 



3. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó 

gyakorlatai 
• Tér elrendezése a lakó 

fogyatékosságához, életkorához és vallási 
hovatartozásához igazodik. 

 

• Mozgáskorlátozottak szempontjából az 
épület minden tekintetben 
akadálymentesített.  

 

• A széles ajtók és folyosó lehetővé teszi a 
kerekesszékkel, fürdető kocsival, 
rollátorral való könnyű közlekedést.  

 



4. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó 

gyakorlatai 
• A berendezési tárgyak elrendezése praktikus 

és egyben esztétikus, figyelembe véve a lakó 
nemét, életkorát, kultúráját. Saját tárgyak 
elhelyezésére adott a lehetőség.  

 

• A segédeszközök tárolása a lakószobában 
illetve a fürdőszobában történik. 

 

• A szakorvos által felírt gyógyszerek kiváltását 
az esetfelelős végzi. Ez gondozási tevékenység, 
viszont a pénzkezelés az esetfelelős feladata 
,illetve 4 órában gondozói és 4 órában 
esetfelelősi feladatokat lát el.  
 



5. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó 

gyakorlatai 

• Havi gyógyszermennyiség   tárolása a 

tetőtérben kialakított helységben történik, 

zárható szekrényben. A napi 

gyógyszermennyiséget a közösségi térben 

található zárható szekrényben tartjuk.  

 

• A gyógyszerek kiadagolását - a lakók 

különböző mértékű bevonásával -szakápoló 

végzi. 

 



6. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó 

gyakorlatai 
• A gyógyszer bevételét a felügyeletet 

biztosító munkatárs segíti. 

 

• A havi pelenka mennyiség tárolása a 
tetőtérben történik, a heti pedig a lakó 
saját szekrényében. 

 

• Az épület körül parkosított környezet a 
pihenés, és a rekreáció kulturált, 
kellemes helyszíne.  

 



7. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó 

gyakorlatai 

• Ehhez kapcsolódóan említenék egy  jó 
gyakorlatot. A lakószobák  udvarra nyíló 
kétszárnyas üveges ajtóval vannak ellátva 
amin egy kórházi ágy is kigördíthető. Így 
ággyal együtt lehetőség van kitolni fekvő 
lakónkat ebbe a környezetbe. Itt 
levegőzhet, érezheti a napsütést, hallhatja a 
madarak énekét. Nem szigetelődik el 
teljesen a külvilágtól.  

 

• Ez tűzvédelmi szempontból is nagyon 
fontos.  
 



8. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó 

gyakorlatai 
• Munkanapokon 12 órától reggel 8 óráig , 

hétvégén 24 órában biztosított a segítői 
jelenlét, mely biztosítja a lakóink 
biztonságát.  

 

• Állandó személyes felügyeletet nem 
igényelő lakónk aki csak 10-15 percre 
kiültethető , 8 órától 12 óráig Walkie-talkie 
készülék segítségével tart kapcsolatot a 
támogatott lakhatás közvetlen közelében 
lévő nappali ellátóval. A készüléken 
megjelölt gomb segíti a hívás indításában, 
így van lehetősége segítséget kérni. Ezt is 
jó gyakorlatként említeném. 

 



9. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó 

gyakorlatai 
• A veszélyes hulladékot 1/2002. (I.11.) EÜM 

rend. szerint minősített egyszer használatos 
gyűjtő edényben (műanyag fóliával és 
szúrás gátló betéttel ellátott papírdoboz) 
tároljuk. A gyűjtődobozok tárolására a 
tetőtérben elhelyezett, erre a célra 
rendszeresített hűtőszekrényben 30 napig 
van lehetőség. 

 

• A lakótársát – az adott lehetőségeken belül 
– mindenki maga választhatja meg. Az 
érzelmeken alapuló, mindkét fél számára 
örömet adó párkapcsolatot segítjük és a 
közös lakhatásukat is támogatjuk.  

 
 



10. Súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyek ellátása 

illetve jó gyakorlatai 
• A segítő kiválasztásban a lakóknak 

adott személyzetből van lehetősége 
bizalmi személyt választani, akivel 
megoszthatja esetleges problémáit.  

 

• A diétájának megfelelő készétel 
megrendeléséhez esetfelelősétől kér 
segítséget. 

 

• Szükséges számra a pépesítés, nyelési 
és rágási problémákból adóadóan. Ezt 
szakorvos rendeli el. 

 



11. Súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyek ellátása 

illetve jó gyakorlatai 

• A napszaknak megfelelően a lakó 
igényeihez és szükségleteihez igazodóan 
szerveződnek a napi tevékenységek.  

 

• A személyi higiénia, öltözködés terén 
teljes ellátást igényel, kézmozgása is 
nehézkessé vált, ezért az étkezésben is 
segítséget szorul.  

 

• Önálló folyadékfogyasztását csőrös 
pohár biztosításával támogatjuk.    

 



12. Súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyek ellátása 

illetve jó gyakorlatai 

• A komplex szükséglet felmérése alapján 
egyéni szükségleteinek megfelelő 
szolgáltatásokat kapja, gondozást, 
készségfejlesztést (fényterápia, 
mozgásterápia), háztartási vagy 
háztartáspótló segítségnyújtást, 
diétájának megfelelő étkeztetés és a 24 
órás felügyelet biztosítását. 

 

• A szolgáltatási terv elkészítése közösen 
történik a lakó, gondnok és esetfelelős 
jelenlétében. 

 



13. Súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyek ellátása 

illetve jó gyakorlatai 
• Fontos, hogy minél nagyobb önállóságot 

biztosítsunk, amit meg tud csinálni, azt 
hagyjuk meg neki. Pl. Nem tud odamenni 
a szekrényéhez ezért vigyük oda a 
ruhákat amiből kiválaszthatja amit 
felszeretne húzni.  

• A szolgáltatási terv részeként egyénre 
szabott viselkedés kockázati elemzést 
végzünk. Megállapodásban rögzítjük a 
kockázati tényezőket, annak kivédése, 
csökkentése illetve megszüntetése 
érdekében meghatározott feladatokat, 
és mindkét fél vállalásait.  

 



14. Súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyek ellátása 

illetve jó gyakorlatai 

• Fogyatékosságának megfelelően 
segítséggel hozzájut a szükséges 
segédeszközökhöz (pl. kerekesszék, 
fürdető szék). 

• A  lakó az esetfelelőst hatalmazza meg 
költőpénzének felvételével és kéri 
segítségét annak beosztásában. Ebből 
fedezi az étkezést, gyógyszerköltséget, 
tisztálkodási és tisztítószereket és az 
egyéb szükségletek költségeit. Az erre a 
célra rendszeresített nyomtatványon 
vezetjük a pénzmozgásokat, amit 
mindkét fél aláírásával igazol. 

 



15. Súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyek ellátása 

illetve jó gyakorlatai 
• A gondnok hivatalos meghatalmazással 

megbízza az esetfelelőst gondnokoltja 
zsebpénzének kezelésével. Amit az 
esetfelelős névre szóló számlákkal 
igazol. 

 

• Természetes és a professzionális 
kapcsolatok fontos szerepet játszanak. 

 

• A professzionális kapcsolatok a 
partnerség elvén működnek. 

 



16. Súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyek ellátása 

illetve jó gyakorlatai 
• A támogatott lakhatásban gondozói team 

biztosítja az érzelmi biztonságot nyújtó 
ápolást, az intimitás szem előtt tartásával. 
Az ápolói team megfelelő szaktudással 
rendelkezik a feladatok ellátáshoz, melyhez 
segítséget nyújt a szakápolói végzettséggel 
rendelkező munkatárs. 

 

• Nagy hangsúlyt fektetünk az 
egészségmegőrzésre, az egészségügyi 
kockázatok „kivédésére” (cukorbetegség 
kialakulása, elhízás, dohányzás, 
alkoholfogyasztás) valamint az 
egészségnevelésre.  
 



17. Súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyek ellátása 

illetve jó gyakorlatai 
• Az esetfelelős aktív kapcsolatot tart fenn a 

lakó háziorvosával, szakorvosával, valamint 
a hozzátartozókkal.  

 

• A támogatott lakhatás valamennyi 
munkatársának törekednie kell arra, hogy a 
lakót megillető alkotmányos jogok 
maradéktalanul érvényesüljenek, különös 
tekintettel:  

•  az élethez, emberi méltósághoz 

•  testi épséghez 

•  testi-lelki egészséghez való jogra. 

 



18. Súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyek ellátása 

illetve jó gyakorlatai 

• Mindenkit megillet a személyes adatainak 

védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. 

 

• Az esetfelelős és gondozók feladata az 

abúzus kivédése, elkerülése, melyet 

protokoll szabályoz. Fontos, hogy a lakó 

bizalmi személyt tudjon választani, akivel 

megtudja beszélni az esetleges problémáit. 

 



19. Súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyek ellátása 

illetve jó gyakorlatai 
• A személyes fejlődés elérése érdekében 

a szolgáltatási tervben hosszú és rövid 

távú célokat határozunk meg, melyet 

időszakosan értékelünk. Ennek 

megfelelően tűzünk ki újabb célokat. 

 

• A támogatott lakhatás szolgáltatásért- a 

szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló- 1993. III. tv.-ben 

foglaltak szerint térítési díjat kell fizetni.  

 

 



20. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó gyakorlatai 

• Az intézmény térítési díja – mely nem 

haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget- a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg.  

 

• Külön határozandó meg az intézményi 

térítési díj – lakhatási szolgáltatásra- a 

komplex szükséglet felmérés alapján 

erre vonatkozó igény esetén 

biztosítandó szolgáltatásokra.  

 



21. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó gyakorlatai 

• A lakhatási költség kiszámításánál 
meghatározásnál a fűtés, áram gáz, vízdíj 
valamint a csatorna szolgáltatásért, 
szemétszállításért fizetendő díjak és a 
közös költség együttes összege vehető 
figyelembe.  

 

• A komplex szükségletfelmérés alapján 
biztosítandó szolgáltatási elemek térítési 
díját a fenntartó az alábbiak szerint 
határozza meg: 

• felügyeletet 

• gondozást 
 



22. Súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek ellátása illetve jó 

gyakorlatai 

• készségfejlesztést 

• tanácsadást 

• gyógypedagógiai segítségnyújtást 

• háztartási vagy háztartást pótló 

segítségnyújtást: órára vetítve  

• étkeztetést: ellátási napra vetítve 

• szállítási: km-re vetítve. 

 



1. Jó gyakorlatok 

• Újonnan bemutatott lakónk 33 éve nő 

 

• Intézményünkben 2012 óta lakik , 2014 óta 
veszi igénybe a támogatott lakhatás 
szolgáltatást. 

 

• Értelmi akadályozott, súlyos fokban látássérült, 
súlyos fokban hallássérült, schizophréniával 
társulva. 

 

• Esetében jó gyakorlatként említeném a házon 
belüli közlekedés megtanítását illetve 
ruházatának felismerését tapintás alapján. 
 









2. Jó gyakorlatok 

• Első lépésként a segítő szóbeli információja alapján 
közösen jártuk végig az egyes útvonalakat. 
Támpontja a szobája volt. A folyóson a kétoldalt 
elhelyezett fali kapaszkodó segítette és segíti a 
tájékozódásban, azon húzza végig a kezét, ahol a 
kapaszkodó megszakad, ott tudja, hogy szobaajtó 
van. Számolással követi a szobaajtók számát, 
megtanulta, hogy melyik szobában ki lakik, melyik 
szobával szemben van a fürdőszoba illetve hol a 
konyha és ebédlő. A fürdőszobában az ott 
elhelyezett tárgyak segítik a tájékozódásban. Ha a 
mosdóhoz vagy WC-re szeretne menni, akkor a jobb 
oldalon elhelyezett mosógép a támpont, amennyiben 
fürdeni szeretne, akkor a baloldalon lévő szekrény 
segíti a tájékozódásban. 
 



3. Jó gyakorlatok 

• Fürdési szándékát jelzi a segítőnek, aki úgy 
helyezi el a fürdőszobában a tárgyakat 
(szennyes tartó, szék) hogy önállóan tudjon 
tisztálkodni. A tájékozódását segíti az 
érzékelés, a lépés számolás. Megtanulta, 
hogy a fali kapaszkodó végétől hány lépésre 
van az étkező. Szobájában is tökéletesen 
tájékozódik, tudja, hogy mit hol talál. 
Egyedül ágyaz, felhúzza az ágyneműjét. 

 

• Fontos szem előtt tartani az ő esetében, 
hogy a tájékozódást segítő tárgyak, 
eszközök ne legyenek elmozdítva.  

 



4. Jó gyakorlatok 

• Színfelismerő segítségével és tapintással 
memorizálta ruházatának színeit. Minden új 
ruha esetében, mindezt végig csinálja a 
segítő jelenlétében illetve édesanyja 
bevonásával. Így önállóan ki tudja 
választani, hogy milyen ruhát szeretne 
felhúzni.  

 

• Nappali intézményben igénybe tudja venni a 
vezető csíkot. 

 

• Használja mindennapjaiban a Braille írást. 

 



5. Jó gyakorlatok 

• Lehetőség van intézményünkben az indukciós 
hurok igénybevételére is. 

 

• A folyosó két oldalán elhelyezett fali 
kapaszkodó segít a mozgásában akadályozott 
lakókat. 

 

• A kommunikációs akadálymentesítés lakó és 
segítő közt működő gesztusnyelv, és asszertív 
kommunikáció formájában valósul meg. Ezt jó 
gyakorlatként tudjuk alkalmazni. Fontos, hogy a 
gondozó és esetfelelős jól ismerje a lakót. 
Minden lakó más gesztusokkal tudja megértetni 
magát, így tudják kifejezni érzéseiket is.  
 



KÖSZÖNJÜK A 
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