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AZ INTÉZMÉNY MUNKATÁRSAINAK FELMÉRÉSE

A modul célja

Az intézmény meglévő, belső humánerőforrásainak feltérképezése, az
intézményi dolgozók képzettségének, tapasztalatainak, ismereteinek, speciális
tudásainak felmérése, és az egyéni karriertervezés megalapozása.

A modul
eszközei

Elemzendő dokumentumok, egyéb adatforrások megnevezése
Szempontsor a dokumentumelemzéshez és adatgyűjtéshez (adminisztratív
adatok: Excel-adatbázis, munkatársak kompetenciái és preferenciái: kérdőív)
Adatrögzítésre és az adatok összegzésére szolgáló Excel-adatbázis
Kitöltési és használati útmutatók
Adatvédelmi szabályzat és hozzájárulás az adatkezeléshez
A felmérésért felelős:
 intézményvezető/személyzeti vezető

Személyi
feltételek

A felmérés elkészítésében részt vesz:
 szakmai vezető
 intézményvezető ápoló/ápoló-gondozói
vezetője
 projektmegvalósításért felelős munkatárs
 belső szakmai

feladatokat

ellátó

Tárgyi
feltételek

Nyomtató a kérdőívek kinyomtatásához, Excel-kompatibilis számítógép.

A felmérés
elkészítésének
időigénye

3 óra/munkatárs

csoport

Bevezető
Az intézményi munkatársak felmérése modul az átalakuló szervezeti működéshez szükséges
humánerőforrás-felmérési és -tervezési feladatokat segíti. Elsősorban az Intézményi
humánerőforrás-terv elkészítéséhez ad információkat, már meglévő papíralapú és jogszabályi adatok
gyűjtésén, összesítésén és elemzésén alapul, illetve felméri a dolgozók kompetenciáit és a szervezeti
átalakulással kapcsolatos attitűdjét is.
Az intézményi munkatársak felmérésének célja az intézmény meglévő, belső
humánerőforrásainak
feltérképezése,
az
intézményi
dolgozók
képzettségének,
tapasztalatainak, ismereteinek, speciális tudásainak felmérése, és az egyéni karriertervezés
megalapozása. Az intézményi férőhely kiváltás további szakaszaiban, a tervezés és megvalósítás
időszakában a felmérés során összegyűjtött információkra és tervekre támaszkodva lehet új
munkaköröket, feladatokat meghatározni, humánerőforrás-gazdálkodást megvalósítani, képzéseket
tervezni. Természetesen az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítését követő időszakban
további eszközök és információk használata lehet indokolt. A módszertan az IFKT elkészítéséhez ad
segítséget, de fontos, hogy ezekre az információkra a későbbi időszakokban is támaszkodjon
az intézmény és a fenntartó.
A felmérési eljárás a következő tevékenységeket és eszközöket foglalja magába:
 Meghatározott szempontsor szerint az intézményvezető vagy az általa a feladatra kijelölt
munkatárs(ak) összegyűjti(k) a munkatársakra vonatkozó információkat.
 A munkatársak egyéni írásos szempontsorok mentén információt biztosítanak.
1
 Intézményi belső használatra létrehozott Excel-adatbázisba a dolgozókra vonatkozó releváns
adatokat az intézményvezető vagy az általa a feladatra kijelölt munkatárs(ak) feltölti(k).
1

Adatbázis alatt a módszertani fejlesztés során előre megtervezett és előkészített Excel-adatgyűjtő táblázatot
értünk, amelynek célja, hogy az egyes felmérésekben kapott eredményeket rögzítse és összesítse, illetve a
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Kimenet:
 Az új munkatársak kiválasztásához, illetve a meglévő munkatársak és a TL szolgáltatás
munkaköreihez való illesztéséhez és az új feladatokra való felkészítéshez, az IFKT
megtervezéséhez,
a
kiváltási
folyamat
során
megvalósuló
képzési
igények
megfogalmazásához, a kiváltás során kialakítandó új munkakörök betöltéséhez, az esetleges
létszámbővítéshez szükséges információk (végzettségek, képzettségek, kompetenciák) teljes
körű feltérképezése az intézmény egészére vonatkozóan.
 Kereshető, bővíthető, belső használatra alkalmas adatbázis a dolgozókra vonatkozó releváns
adatokkal.

A felmérés alapelvei
A kiváltási folyamat során szem előtt tartandó alapelveket tartalmazza a módszertan Alapelvek című
fejezete. A munkatársak felmérése során ezek közül az alapelvek közül az alábbiakat nem csak a
fogyatékos emberek, de az intézmény munkatársaival kapcsolatban is szükséges figyelembe venni.
Semmit rólunk nélkülünk
A fogyatékos embereket ellátó személyek azok, akiket az intézményekben élő emberek mellett a
legerőteljesebben érint majd az átalakulási folyamat. Fontos, hogy a döntésekbe a dolgozók is
bevonódjanak, megfelelő tájékoztatásban részesülhessenek, és véleményüket figyelembe vegyék a
folyamat során. Nem vitatható, hogy az átalakulási folyamat legfontosabb és elsődleges
kedvezményezettjei a lakók, azonban életminőségük és mindennapi életük pozitív alakulása
érdekében elengedhetetlen, hogy jó színvonalon szolgáltató és elégedett segítők vegyék őket körül.
Ezeknek az alapelveknek az érvényesülése érdekében a Belső Szakmai Team tagjai között a lakók és
a dolgozók képviselőjének egyaránt ott kell lennie.
Szubszidiaritás
A kiváltási folyamatban érintettekkel kapcsolatos döntéseket lehetőség szerint az érintettekhez
szervezetileg is a legközelebb kell meghozni. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a dolgozók
kifejezhessék véleményüket, és a döntéshozatali folyamatokba bekapcsolódhassanak.
Adatvédelem
A felmérések során a lakók mellett a dolgozókról gyűjti be az intézmény a legtöbb személyes adatot.
Ezek jogszabály szerinti védelme a dolgozók adatai esetében is kiemelt jelentőségű.

Belső Szakmai Team felállítása
A férőhely kiváltási folyamat kulcsszereplői az intézmény munkatársai. Felkészítésük,
folyamatba kapcsolásuk, attitűdjük formálása kiemelt jelentőségű a folyamat sikeres megvalósítása
érdekében. Az intézményi férőhely kiváltási program sikerességének egyik zálogát abban látjuk, hogy
az intézmény minden szervezeti szintjén egyre erőteljesebben elköteleződik a folyamat irányába,
amelynek segítségével képes lesz elsősorban a lakók és dolgozók, másodsorban minden más érintett
számára pozitív, reális és hiteles képet festeni az előttük álló folyamatokról és kihívásokról. Ennek
érdekében azt javasoljuk, hogy az intézmény még a felmérési-tervezési szakasz elején válassza vagy
jelölje ki azokat a munkatársakat, akik alkalmasak arra, hogy a tervezési folyamatokban releváns
pontokon egyénileg felmérésekben részt vegyenek, illetve csapatként együttműködve részt vegyenek
a tervezésben és a megvalósítás folyamatában.
Ahhoz, hogy a munkatársakkal megfelelő munka alakuljon ki, fontos, hogy egy elkötelezett
Belső Szakmai Team dolgozzon a felmérési-tervezési szakasztól kezdve a megvalósításon
keresztül a lezárásig minden egyes feladaton. Cél, hogy az intézmény különböző szakmai
csoportokba tartozó munkatársaiból kialakuljon egy olyan Belső Szakmai Team, amely kompetens és
elkötelezett a férőhely kiváltási folyamat mellett, valamint korszerű szemléleti alapokkal és megfelelő
szakmai ismeretekkel rendelkezik. A vezetőségnek meg kell találnia azt a 8–18 fő, sokrétű szaktudású
tervezés egészét tekintve egységes és/vagy egymással összevethető, összekapcsolható tervezési adatokat
tároljon.

4.

intézményi szakembert, akik képesek az IFKT összeállításának folyamatát koordinálni, a folyamat
belső motorjai tudnak lenni, az egyes lépésekben és felmérésekben tevékenyen részt vesznek, és az
ellátottak számára információt nyújtanak, döntéseikben támogatják őket.
Olyan, a kiváltás mellett elkötelezett személyek kiválasztása a cél, akik képesek munkatársaikat
motiválni, szükség esetén mentorálni, a folyamat további részében kompetenciakörüknek megfelelő
tervezési feladatokat ellátni. A Belső Szakmai Team tagjai képzések, továbbképzések során
elsajátított ismereteiket képesek továbbadni munkatársaiknak, hiteles, a helyi viszonyokat jól ismerő
szakemberek, akik képesek belső képzési, attitűdformálási, érzékenyítési feladatokat is ellátni. Ez a
szakmai team belső koordináló és katalizáló szerepet tud betölteni. Tagjai nem kizárólagosan az
intézmény jelenlegi vezető tisztségviselőiből vagy a projektmenedzsment és szakmai feladatokat
ellátó szakemberekből állnak. Kiválasztásuk elsődleges szempontja korszerű szakmai ismereteik,
elköteleződésük és attitűdjük megléte kell hogy legyen.
A Belső Szakmai Team kiválasztása és működtetése kétségtelen előnyei mellett mindenképpen
plusz terhet jelent az intézmény számára. Jelentősége miatt azonban mindenképpen
szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy ennek a teamnek a kialakítását garanciális jellegűnek
tartjuk, ráadásul egy ilyen belső team alkalmas lehet arra is, hogy a korábbi férőhely-kiváltási
pályázati programok számos hibáját a jelenlegi folyamat során kiküszöbölje. Ez a munkacsoport
kapcsolatot tud tartani a projektet megvalósító menedzsmenttel, a vezetőséggel és külső
tanácsadókkal (pl. a 2014–2020-as uniós tervezési időszakban megvalósuló kiváltási folyamat
szakmai támogatását biztosító TÁRS projekttel, a projekt által biztosított tanácsadókkal). Ezzel a
szereppel számos terhet tud levenni más munkacsoportokról, az információk áramlása koordináltabb
és szervezettebb tud lenni.
Fontos, hogy a Belső Szakmai Team rendelkezzen megfelelő felhatalmazással a fenntartó
részéről, és szorosan működjön együtt a fenntartó képviselőjével a folyamat sikeres
lebonyolítása érdekében. Fontos továbbá, hogy ismerjen már működő jó gyakorlatokat, és
támaszkodjon korábbi intézményi férőhely-kiváltási tapasztalatokra. Legyen kész és alkalmas
arra, hogy más hazai és nemzetközi gyakorlatokat elemezzen, munkájába szükség szerint
beépítsen!
A teljes Intézményi Férőhely Kiváltási Terv elkészítésének kezdő lépéseként a Belső Szakmai
Team kijelölését tartjuk indokoltnak. A Belső Szakmai Team kiválasztása megelőzi a kiváltási
projekt menedzsmentjének és szakmai megvalósító teamjének kiválasztását, ez a csoport bővebb
körű, mint az intézmény vezetősége, illetve a projektteam. Tekintettel arra, hogy ez egy önálló,
szakmai támogató munkacsoport a folyamat mellett, kialakítása kötelező, az IFKTmódszertanban lefektetett felmérési és tervezési protokoll megvalósíthatósága érdekében
garanciális jellegű, ezért a tervezés során az előkészítési költségek terhére, illetve a
megvalósítás során a szakmai megvalósítás terhére költségeket kell tervezni hozzá.
A Belső Szakmai Team összetétele és kompetenciái
Kompetenciák, amelyeket a team tagjainak le kell fedniük:
1. Lakók felmérője és támogatója: A lakókat, a célcsoportot és a korszerű terápiás, fejlesztési
eljárásokat elméletben és részben gyakorlatban is jól ismerő szakemberek (különösen:
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, addiktológiai konzulens, közösségi koordinátor, szociális
munkás, mentálhigiénés munkatárs, pszichiáter, pszichológus, tanácsadó), akik esetkezeléshez
(interjútechnikák ismerete, adatgyűjtési ismeretek, felmérő eljárások ismerete, tervezési és
értékelési ismeretek) kapcsolódó magas szintű ismeretekkel is rendelkeznek. Ismerik a
segédeszközök és speciális segítő technológiák, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító eljárások
alkalmazási lehetőségeit. Létszámuk a lakók létszámától függ, 1 felmérőhöz maximum 30 lakó
tartozzon!
2. Munkatársak felmérője és támogatója: Képes a munkatársak motiválására, velük közvetlenül
dolgozik, a szemléletváltás és az attitűdformálás belső motorja, gyakorlati kivitelezője. Ideális
esetben rendelkezik oktatási-képzési gyakorlattal vagy tapasztalattal, illetve szívesen vállalja
munkatársai támogatását, mentorálását is. A felmérési folyamatban feladata a Munkatársak
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önértékelő kérdőívének egyéni kitöltésének segítése, a munkatársak tájékoztatása az egyes
felmérési területek céljáról és tartalmáról az útmutató alapján. Munkatársak létszámától függően
1–3 fő.
3. HR terület: Olyan belső személyzeti ügyekben jártas vagy ezekért felelős szakember, aki ismeri a
munkatársi csoport összetételét, személyzeti ügyeit. Ideális esetben ismeretekkel rendelkezik a
képzési és tréninglehetőségekre, illetve a felnőttképzési intézményekre vonatkozóan. 1-2 fő a
felmérésbe bevont munkatársi csoport nagyságától függően. A Munkatársak felmérője és
támogatója, illetve a HR területért felelős személy(ek) lehetnek ugyanazok a munkatársak.
4. Pénzügyi tervezés: 1-2 fő, aki a pénzügyi tervezést és a szolgáltatástervezési feladatokat látja el,
az intézmény belső munkatársa. Rendelkezik közgazdasági és szociális igazgatási, illetve
mélyreható tervezési és szolgáltatásfejlesztési ismeretekkel. Szoros együttműködésben dolgozik
a HR és a lakók felmérésével foglalkozó szakemberekkel, illetve erőteljesen támaszkodik az ott
összegyűjtött adatokra, képes adekvát visszajelzések adására és további feltárandó területek,
elemek jelzésére.
5. Foglalkoztatási terület: A lakók foglalkoztatásával foglalkozó belső szakember, aki ismeri az
aktuális szabályozási dokumentumoknak megfelelő foglalkoztatási és munkaerőpiaci
lehetőségeket, illetve ismeri a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának
és a munkakörnyezet adaptálásának kritériumait. Ideális esetben rendelkezik üzleti tervezési
ismeretekkel is, és ismeri a helyi piaci és üzleti környezetet. Fontos, hogy kreatív és rugalmas
gondolkodású, innovatív szemléletű szakember legyen, aki törekszik az integrált és közösségi
alapú foglalkoztatási lehetőségek feltárására és kialakítására. Képes a lakók képességeihez, az
egyéni erősségeihez igazított munkaköröket és foglalkoztatási lehetőségeket kitalálni. A
kialakítandó foglalkoztatási portfólió méretétől függően 1–3 fő belső szakember.
6. Lakók képviselője: A lakók saját maguk által választott delegált tagja vagy tagjai. Ideális esetben
olyan képviselő, aki rendelkezik önérdek-érvényesítési tapasztalattal, részt vett ilyen képzésen,
vagy részt vett érdekvédelmi fórum működtetésében. Az intézmény segítse és támogassa azt,
hogy olyan delegált kerülhessen a teambe, aki valóban képes a lakók érdekében felszólalni és a
team tagjai számára a lakók érdekeit megjeleníteni! A minél hatékonyabb képviselet
megteremtése érdekében a team működését olyan módon kell alakítani, hogy a célcsoport tagjai
számára hozzáférhető és érthető legyen. A támogatott döntéshozatal mint eszköz kiemelt
jelentőségű ebben az esetben is. A Lakók képviselőjének feladatai: az IFKT elkészítésének
folyamatában való részvétel; az elkészülő anyagok véleményezése és döntésekben való aktív
közreműködés; részvétel a teammegbeszéléseken; a lakók érdekeinek és visszajelzéseinek
képviselete a team tagjai számára. A Lakók képviselőjének munkáját segíteni tudja, hogy ha az
országos érdekképviseleti szervezetek helyi képviselőit bevonja, és együttműködnek a folyamatok
nyomon követése és a visszajelzések megtétele, illetve a lakók érdekeinek képviselete során.
7. Munkavállalók képviselője: A dolgozók által delegált tag vagy már működő munkavállalói fórum
tagja, szakszervezeti képviselő vagy vezető, illetve a kollektív szerződés értelmében a
munkavállalók képviseletével foglalkozó munkatárs.
8. Adatbázis kezelője: Adatbázis alatt a módszertani fejlesztés során előre megtervezett és
előkészített adatgyűjtő űrlapok segítségével feltölthető Excel-táblázatokat értünk, melyek célja,
hogy az egyes felmérésekben kapott eredményeket rögzítse, összesítse, illetve a tervezés
egészét tekintve egységes és/vagy egymással összevethető, összekapcsolható tervezési
adatokat tároljon. Valamennyi tématerület felmérési eredményeit az Excel-adatbázisban kell
rögzíteni. Fontos, hogy ezért a feladatért egy ember legyen felelős, aki magabiztosan használja és
kezeli az Excel programot. Előreláthatólag folyamatos lesz a leterheltsége, ezért érdemes
végiggondolni, hogy időszakosan erre a feladatra felvesz az intézmény egy munkatársat.
Munkakör szerint a belső teamhez tartozik:
 fenntartó által kijelölt képviselő
 intézményvezető
 gazdasági vezető
 ápoló-gondozó munkacsoport 1–3 tagja
 foglalkoztatási munkacsoport 1–3 tagja
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mentálhigiénés munkacsoport 1–3 tagja
fejlesztési munkacsoport 1–3 tagja
szociális ügyintéző

Kimenet:
A munkakörök és a kompetencia szerint összeállított Belső Szakmai Team 8–18 fős
munkacsoport, melynek munkáját speciális ismeretekkel rendelkező tanácsadók segítik.
A Belső Szakmai Team tagjai szükség szerint kiegészülhetnek olyan külső szakemberekkel,
akik időszakosan, speciális szaktudásukkal vesznek részt a munkában. Ennek a szakértői körnek
a kijelölése az intézményi igények szerint történik. Az alábbi felsorolásban található fő területek
mentén kell meghatározni a szakemberigényt. Olyan külső erőforrások, tudások bevonása lehet
indokolt, amelyek az intézményben nem vagy nem kellő mértékben (kapacitás, tudás) állnak
rendelkezésre. Mind az előkészítés, mind a megvalósítás időszakára költséget kell tervezni
hozzá.








HR-szakember, személyzeti területek felmérése és HR-tervek készítése
Pénzügyi tervezés, közgazdasági ismeretek, szociális igazgatási ismeretek
Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment
Foglalkoztatási, általános, illetve alternatív munkaerőpiaci ismeretek
Üzleti tervezés, piackutatás, termékfejlesztés
Munkajogász
Önkéntes menedzser
3. ábra – Belső Szakmai Team felépítése

Belső Szakmai Team
tagjai
kompetenciaterület
szerint

Belső Szakmai Team
tagjai munkakör
szerint

Belső Szakmai
Teamet támogató
tanácsadók

Fenntartó
képviselője

A Belső Szakmai Team tagjainak kiválasztása
Folyamat
 Intézményvezető tájékoztatja a dolgozókat a lehetőségről, a dolgozói állomány, illetve a
szervezeti egységek nagyságától függően pályázatot ír ki a feladatra. A jelentkezés, illetve a
pályázat vizsgálja a jelentkező szakmai kompetenciáit, attitűdjét és motivációját.
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Jelentkezés, illetve pályázatok beadása.
Jelentkezések, illetve pályázatok értékelése.
Szükség szerint személyes interjú a jelentkezőkkel.
Az intézményvezető az eredmények alapján döntést hoz a Belső Szakmai Team tagjairól.
Belső Szakmai Team felállítása.
A hiányzó kompetenciák megjelölése és a szükség szerinti tanácsadói kapacitások
kiválasztási módjának, illetve mértékének meghatározása.
Belső Szakmai Team működési rendjének meghatározása.

A Belső Szakmai Team működési rendjének tartalmaznia kell a következőket:
 A Belső Szakmai Team működésének célját.
 Működésének időtartamát, illetve azt, hogy milyen időszakra vagy felmérési-tervezési
szakaszokra jön létre (kiváltási folyamat, pályázat előkészítése, megvalósítás, utánkövetés).
 A Team tevékenységének hatókörét. (Mire terjed ki? Miben hoz önállóan döntést? Miben nem
hozhat önállóan döntést? Döntések meghozatala előtt kivel egyeztet, kit von be és kit
tájékoztat?)
 A Team kapcsolatait a szervezeten belül, illetve a fenntartóval. (Milyen belső és külső
kapcsolatai vannak?)
 A Team működési területeit és felelős szakembereit területenként.
 A Belső Szakmai Team kapcsolatait a tanácsadókkal; a team tanácsadói körének felsorolását,
kompetenciák és feladataik megjelölésével.
 A Belső Szakmai Team feladatköreinek és kompetenciáinak meghatározását.
 A Belső Szakmai Team találkozásainak rendjét, munkavégzésének ütemezését.
 A teamtagok rendes munkahelyi feladatainak ellátásához kapcsolódó intézkedéseket. (Milyen
módon oldja meg az intézmény a kieső rendes kapacitás pótlását? Milyen időtartamban
foglalkozik a teamtag a Belső Szakmai Teamhez kapcsolódó feladatokkal és milyen
időtartamban a rendes munkahelyi feladataival?)
 A Belső Szakmai Team által vezetett dokumentációt és annak vezetésének rendjét.
Kimenet: A kiváltást támogató, az IFKT folyamatot átlátó és abban tevékenyen részt venni képes
Belső Szakmai Team megalakulása. Ez a szakmai team alkalmas lehet arra, hogy részben más
szakemberekkel kiegészülve projektmegvalósító teamként működjön a projektmegvalósítás során is.
A folyamat egyes lépései során mindig mérlegelni kell, hogy a teamet szükséges-e, illetve
amennyiben igen, akkor milyen módon szükséges átalakítani, kiegészíteni. Folyamatosan mérlegelni
kell azt is, hogy szükséges-e és milyen kompetenciával szükséges külső tanácsadó bevonása. A
Belső Szakmai Team egy organikus egység a szervezeten belül, amely állandósága mellett képes
folyamatosan megújulni és szükség szerinti erőforrásokat rugalmasan mozgósítani.
A Belső Szakmai Team számára szükséges a megfelelő időkeretetet és erőforrásokat
biztosítani a teljes folyamat támogatásához, ezért javasoljuk a költségvetés tervezésénél a
többletfeladatok figyelembevételét. A folyamat komplexitását, a feladatok összetettségét
figyelembe véve javasoljuk a Belső Szakmai Team tagjainak munkakörét módosítani,
munkaidejüket elsősorban a kiváltási folyamat megvalósítására fordítani. Ennek biztosításához
a kieső munkaerő pótlásáról gondoskodni kell, és erre vonatkozóan a HR-tervben
intézkedéseket kell megjelölni.

Adatgyűjtés köre
A munkatársak felmérésébe olyan dokumentumokat vontunk be, amelyek a munkatársak személyzeti
anyagában megtalálhatóak. Ezenkívül a munkatársak egy önkitöltés kérdőív segítségével tudnak
információkat szolgáltatni referenciájukról, karrierelképzeléseikről, attitűdjükről, ismereteikről.
A munkatársak felméréséhez szükséges adatok a következő dokumentumok alapján
gyűjthetőek össze:
- Végzettséget, képzettséget igazoló okirat
- Munkaköri leírás
- Kinevezés/munkaszerződés
- Továbbképzési terv
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Szervezeti Működési Szabályzat
Szakmai Program
Házirend
HR-szabályzatok, pl. helyettesítés, munkakörökhöz kapcsolódó bérezés és egyéb juttatások
Szervezeti diagram/organogram
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről vonatkozó melléklete a képesítési és
létszámnormákról
Személyes gondoskodást végző szakemberek törzslapja
Fizetési lista

Adatgyűjtés módja
A felmérés elvégzéséért felelős:

Intézményvezető/személyzeti vezető

A felmérésben részt vesz:

Szakmai vezető
Intézményvezető ápoló/ápoló-gondozói feladatokat ellátó
csoport vezetője
Belső Szakmai Team
Projektmegvalósításért felelős munkatárs(ak)

Ütemezés:

A munkatársak felmérése a felmérési-tervezési folyamat
egyik legelső lépése, a lakók egyéni felmérésével
párhuzamosan folyhat, ebben az esetben azonban sok
többletkapacitás biztosítására lesz szükség azonos időben.

A felmérés során szenzitív, személyes adatokkal dolgozunk, az adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvényben foglaltak szerint, az
adatkezelési szabályzatnak megfelelően történik, és a felmérésben részt vevő munkatársak
hozzájáruló nyilatkozata szükséges (ld. Dokumentumtár).
Munkatársakra vonatkozó adminisztratív adatok
Cél:

A dolgozók adminisztratív adatairól és a foglalkoztatásukat
befolyásoló tényezőkről adatok gyűjtése. Az egyéni és
intézményi
HR-terv
elkészítéséhez,
a
költségvetés
tervezéséhez a legfontosabb adminisztratív adatok és
információk összegyűjtése.

A felmérés célcsoportja:

A dolgozók személyzeti anyagának, illetve a képzési terv
felhasználásával minden egyes szakdolgozóra ki kell
tölteni az Excel-adatbázis HR-adatbevitel munkalapjának
megfelelő részét.

2

Az adatok összegyűjtéséért és az adatok rögzítéséért a Belső
Szakmai Team erre kijelölt munkatársa(i) felelős(ek).
A felmérés időtartama:

Munkatársanként egy óra

Kitöltés módja

A kitöltés központilag történik, kitöltője a személyzeti ügyekért
felelős személy a Belső Szakmai Teamben. Fontos feltétel,
hogy a kitöltő hozzáférjen személyes adatokhoz.
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A munkatársakra vonatkozó adatok is kitölthetőek papíralapon. Az intézmény mérlegelje, hogy egy adatrögzítő
személy közvetlenül az Excel-adatbázisban rögzíti az adatokat, vagy először összegyűjtik azokat a kinyomtatható
kérdőív segítségével (Ld. Dokumentumtár).
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Kitöltéshez szükséges kompetencia: A kitöltéshez nem szükséges speciális kompetencia, azonban
fontos feltétel, hogy a kitöltő hozzáférjen személyes
adatokhoz.
Kért adatok:
 Munkavállaló intézményének profilja
 Munkavállaló neve
 TAJ szám (kitöltése nem kötelező)
 Neme
 Születési ideje
 Lakcíme
 Munkaköre
 Iskolai végzettség, szakképzettség (több válaszlehetőség van)
 Foglalkoztatási státusz
 Jelen munkakörben eltöltött idő
 Alapbér
 Pótlékok, kiegészítések, juttatások, cafeteria
 Munkavégzés helye
 Közvetlen felettese
 Személyes gondoskodást végző, továbbképzésre kötelezett-e
 Továbbképzési pontok száma
 Továbbképzési pontok gyűjtésének határideje
Munkatársak önértékelő kérdőíve
Cél:

A dolgozók ismereteinek, attitűdjének, képzési igényének,
illetve a munkakörülményekre vonatkozó igények felmérése,
az egyéni és az intézményi HR-tervhez adatok nyújtása. A
kérdőívből származó adatok összegzésével megállapítható
az intézmény dolgozóinak attitűdje, ismereteinek szintje,
ezzel a szükséges beavatkozási pontok felvázolhatóak
intézményi és egyéni szinten is.

A felmérés célcsoportja:

Ideális esetben az intézmény minden munkatársa kitölti, ez
alól kivételt képeznek azok a dolgozók, akik előreláthatólag 2
éven belül nyugdíjazásra kerülnek, így nem fognak az új
szolgáltatási struktúrában dolgozni. Ugyanakkor figyelembe
kell venni az intézmény erőforrásait és kapacitásait,
dolgozóinak számát, illetve a tervezési fázis időtartamát.
Szükség szerint többletkapacitás biztosítása szükséges a
kieső munkakapacitás pótlására. Elvárás, hogy a
szakdolgozói munkakörben dolgozó munkavállalók töltsék ki,
a technikai dolgozók esetében a kitöltés opcionális.

A felmérés időtartama:

Munkatársanként egy óra. Amennyiben a dolgozóknak
segítségre van szükségük a kitöltéshez, ez az időtartam
megnövekedhet. Ha a munkatársak tájékoztatást kapnak a
kitöltés előtt, valószínűleg nem lesz szükség a kérdések és
válaszok közös megvitatására, ez optimalizálhatja a kitöltésre
szánt időt. (Lásd alább A felmérés területei részt.)

Kitöltés módja:

A felmérés önkitöltős, azaz nem igényel személyes interjút
vagy beszélgetést, a munkavállaló saját maga tölti ki. Ehhez
előzetesen
a Dokumentumtárból annyi példányban
szükséges kinyomtatni a Munkatársak önértékelő kérdőívét,
ahány munkatársat a felmérésbe bevonnak.

10.

A kérdőív nyomtatott formában, papíralapon kitölthető. Az
adatok rögzítését azonban az intézményben kijelölt
munkatárs végzi az Excel-adatbázisban.
Felhívjuk a figyelmet, hogy egy személy adminisztratív
adatai és a kérdőívre adott válaszai csak egyszerre
rögzíthetőek, ezért mindkettőnek rendelkezésre kell állnia
az adatbázis használata előtt.
Kitöltéshez szükséges kompetencia: A kitöltéshez nem szükséges speciális kompetencia, az
intézmény bármely dolgozója kitöltheti. Elsősorban a szakmai
munkatársak felmérése szükséges, a technikai dolgozók
felmérése nem. Az egyéni kitöltést a Belső Szakmai Teamből
a Munkatársak felmérője és támogatója vagy a HR területért
felelős munkatárs segíti.
A felmérés területei:
Az alábbi magyarázatot meg kell osztani a munkatársakkal, és az egyes területek értelmezését
és felmérésének célját be kell mutatni számukra. Az értelmezést és megértést a Belső Szakmai
Teamből a Munkatársak felmérője és támogatója vagy a HR területért felelős munkatárs támogatja.
A Munkatársak önértékelő kérdőíve a pontos felmérést és a tervezést segíti, azzal, hogy a
munkatársak erősségeiket és hiányosságaikat őszintén feltárják, segítik a tervezésért felelős
munkatársakat abban, hogy olyan terv szülessen, amely az igényekre és a hiányosságokra reagálva a
fejlődést segíti.











Az alapfogalmakra, módszertani ismeretekre és célcsoportismeretekre vonatkozó
kérdések a közösségi alapú szolgáltatások, támogatott életvitel és az új szolgáltatási struktúra
gyakorlati kivitelezéséhez elengedhetetlen területeket tárják fel. Ideális esetben a támogatott
lakhatásban minden munkavállaló (munkakörétől függetlenül) ismeri a felsorolt fogalmakat, és
ezeket képes munkája során a gyakorlatban is alkalmazni. Továbbá szükséges, hogy az
intézményben élő lakók célcsoport-összetételének megfelelő speciális ismeretekkel, tudással
is rendelkezzenek a munkavállalók.
Az egyéni és csoportos munkaformák kérdései arra mutatnak rá, hogy a csapatmunka az
új szolgáltatásszervezési struktúrában, a támogatott lakhatási környezetben az alapvető
munkamódszer, munkakörtől függetlenül. Minden munkavállalónak képesnek kell lennie
teamben dolgozni és tervezni. Ennek érdekében szükséges meghatározni azt a kezdő szintet,
amellyel jelenleg a dolgozók rendelkeznek, amelyre a beavatkozásokat (szervezetfejlesztés,
kompetenciafejlesztés stb.) tervezni lehet.
Az egyéb kompetenciák feltérképezése a közösségi alapú szolgáltatások tervezésében, az
új munkakörök kialakításában nyújt segítséget, különös tekintettel az igénybevevők
foglalkoztatásának megszervezésére, új munkahelyek kialakítására.
A szemléletmód terület a fogyatékos személyek közösségi életviteléhez kapcsolódó
viszonyulást, attitűdöt tárja fel. A kérdésre adott válaszokat fenntartással kell kezelnünk,
figyelembe véve, hogy sok esetben nem a valódi hozzáállást tükrözik, hanem az elvárásokhoz
igazodó eredményeket kapjuk.
A jelenlegi munkakör értékelése során választ kapunk a munkavállaló saját elvárásai és a
jelenlegi munkakör elvárásai közötti összhangról. Amennyiben a munkavállaló úgy érzi,
kompetenciái és tudása több, magasabb szintű, összetettebb feladatok ellátására is képessé
tennék, gondolkodhatunk magasabb, nagyobb felelősséggel járó pozíció, esetleg a
kiváltáshoz, illetve a pályázathoz kapcsolódó többletfeladat kijelölésében számára.
A képzési igények/szükségletek terület explicit módon ad választ arra, hogy a munkavállaló
saját megítélése szerint mely területeken szeretne fejlődni, képezni magát. A célcsoportspecifikus ismeretek körét meghatározza természetesen az intézmény célcsoport-összetétele
is. Itt szükséges megjegyezni, hogy az egyén szubjektív megítélése saját munkájáról,
tudásáról eltérhet attól, amit a külső megfigyelő észlel. Fontos, hogy figyelembe vegyük a
kitöltő válaszát a képzések tervezése során, különösen abban az esetben, ha a
megfigyeléseink szerint a dolgozó rendelkezik a szükséges kompetenciákkal, az önbevallás
azonban ennek ellenkezőjét állítja. A témakörök a támogatott életvitellel, közösségi
szolgáltatásokkal kapcsolatos legfőbb tudásterületeket foglalják magukban, melyek az új
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munkakörök mindegyikében elengedhetetlenek. Ennél a kérdéscsomagnál elsősorban az
lehet számunka fontos információ, hogy a munkavállaló mely képzés elvégzésére, mely
tudásterület elsajátítására motivált. Elkötelezett, fejlődni vágyó munkatársakkal sokkal
zökkenőmentesebb lehet az átmenet, és az új munkakörök kialakítása is. Ezenkívül
információt kapunk arra vonatkozóan, hogy milyen egyéb támogatásokat, segítségeket
építhetünk be a dolgozók képzési, átképzési programjába, az intézményi HR-tervbe. A
felsőoktatással, felsőfokú szakképesítéssel kapcsolatos kérdések szintén támpontot adnak a
magasabb képesítési előírású munkakörök betöltéséhez (pl. esetfelelős). Amennyiben nem
rendelkezik az intézmény jelenleg megfelelő számú felsőfokú képesítésű szakemberrel, az
összesítő Excel-táblázatból látható, hogy hányan szándékoznak továbbképezni magukat.
Az esetleges munkakörváltásra vonatkozó kérdés szintén a személyes motivációt tárja fel,
ezzel segítve az emberierőforrás-gazdálkodást és -tervezést.
A munkaszervezéssel kapcsolatos válaszok a munkaerő időbeli és területi elosztását segítik.

A részletesebb tájékozódást segíti a kompetenciákat és viselkedési jegyeket illetően az Európai
Gondozási Tanúsítvány tudáskimeneti tára, az Alapvető európai szociális gondozói tudáskimenetek
(http://www.eccertificate.eu/hungary/menu-left/besclo.html)

Szervezeti információk
Az adatrögzítés során a szervezetre vonatkozó összesített adatokat szükséges megadni az alábbiak
szerint:
 Technikai munkatársak létszáma (férfi, nő)
 Fluktuáció mértéke az elmúlt 3 évben (Adott évben távozott munkatársak pótlására felvett
munkatársak száma, átlagos állományi létszám az adott évben)

A felmérés eszközei
A munkatársakra vonatkozó releváns adatokat, információkat az IFKT-módszertan részét
képező, speciálisan e feladatra készített, belső használatra szánt Excel-adatbázis kitöltésével
lehet rögzíteni.
Az Excel-adatbázis a munkatársak felmérési adatainak rögzítése céljából a HR-adatbeviteli
munkalapon három részt tartalmaz:
 egy a dolgozókra vonatkozó adminisztratív adatokat tartalmazó kitöltési mezőt;
 egy a dolgozók által egyénileg kitöltendő önértékelő lapok rögzítésére szolgáló adatbeviteli
mezőt;
 egy a szervezet adatait összesítve tartalmazó, részben a felmérési eredményeket összegző,
részben a szükséges kiegészítő adatok rögzítésére alkalmas adatbeviteli mezőt.
A rögzített adatokat a háttéradatbázis tartalmazza. A munkavállalók adminisztratív adatai és a
munkavállalói válaszok összesítését az adatbázis elvégzi, eredményeket bemutató táblázatok és
diagramok formájában. A következtetések levonását, az intézményi HR-terv elkészítését az
intézményben erre a feladatra kijelölt személy (Belső Szakmai Team tagja) végzi el.

12.

Kitöltési útmutató a Munkatársak önértékelő kérdőívéhez
Tématerület/
Kérdéscsoport

Kérdések

Értékelés

Útmutató

1.
Alapfogalmak
ismerete

Támogatott lakhatás-

Magabiztos ismereteim
vannak, gyakorlatban
Életminőség
használom és alkalmazni
tudom tudásomat. (4)
Szükséglet
Vannak ismereteim, a
gyakorlatban való
Természetes
alkalmazáshoz támogatásra
támogatók
és irányításra van
Támogatói háló
szükségem. (3)
Számomra kevésbé ismert
Közösség szerepe a
fogalom, képzésre és
fogyatékos,
felkészítésre van
pszichiátriai beteg és szükségem. (2)
szenvedélybeteg Ismeretlen fogalom
személyeknek nyújtott számomra, nem tudom
szolgáltatásokban
tevékenységhez vagy
feladatkörhöz kapcsolni. (1)

Jelölje meg 1–4-ig terjedő
skálán, hogy az egyes
fogalmakkal kapcsolatosan
milyen szintű ismeretekkel,
tudással rendelkezik! A
felsorolt fogalmak a
támogatott lakhatásban a
lakók támogatott életvitelének
biztosításához lesznek
szükségesek.

2. Gyakorlati
módszertani
eszköztár
használata

Személyközpontú
tervezés

Magabiztos ismereteim
vannak, gyakorlatban
használom és alkalmazni
tudom tudásomat. (4)
Vannak ismereteim, a
gyakorlatban való
alkalmazáshoz támogatásra
és irányításra van
szükségem. (3)
Számomra kevésbé ismert
fogalom, képzésre és
felkészítésre van
szükségem. (2)
Ismeretlen fogalom
számomra, nem tudom
tevékenységhez vagy
feladatkörhöz kapcsolni. (1)

Jelölje meg 1–4-ig terjedő
skálán, hogy az egyes
fogalmakkal kapcsolatosan
milyen szintű ismeretekkel,
tudással rendelkezik! A
felsorolt fogalmak a
támogatott lakhatás, a lakók
támogatott életvitelének
biztosításához lesznek
szükségesek.

Értelmi fogyatékosság
Magabiztos ismereteim
vannak, gyakorlatban
használom és alkalmazni
Autizmus spektrum
tudom tudásomat. (4)
zavar
Vannak ismereteim, a
gyakorlatban való
Mozgásszervi
alkalmazáshoz támogatásra
fogyatékosság
és irányításra van
Látássérülés
szükségem. (3)
Számomra kevésbé ismert
Hallássérülés

Jelölje meg 1–4-ig terjedő
skálán, hogy mely
célcsoporttal kapcsolatosan
milyen mélységű elméleti és
gyakorlati tapasztalattal,
ismeretekkel rendelkezik! Fő
szempont, hogy saját
meglátása szerint a
célcsoport támogatásához,
hatékony és sikeres

Támogatott
döntéshozatal
Esetkezelés

3.
Célcsoportok
ismerete
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Tématerület/
Kérdéscsoport

Kérdések

Értékelés

Beszédfogyatékosság
Pszichoszociális
fogyatékosság
(pszichiátriai betegek)
Szenvedélybetegség
4. Egyéni és
csoportos
munkaformák

Teammunka

-

-

-

-

Útmutató

célcsoport, képzésre és
felkészítésre van
szükségem. (2)
A célcsoport ismeretlen
számomra, nincs
tapasztalatom a területen.
(1)

ellátásához elegendő
tudással, ismerettel
rendelkezik-e.

Rendszeresen tartunk
közös
teammegbeszéléseket más
munkacsoportokkal, és a
saját munkacsoportunk is
teamben dolgozik. (4)
Alkalmanként egyeztetünk
más munkacsoportokkal
vagy csoportosan a saját
munkacsoportomban, de ez
esetleges. (3)
Csak a saját
munkacsoportom tagjaival
dolgozom együtt, más
munkacsoportokkal
érintőleges vagy egyéni a
kapcsolatom. (2)
Nem dolgozom más
csoportokkal együtt,
egyedül dolgozom. (1)

Jelölje meg 1–4-ig terjedő
skálán, hogy jellemzően
milyen munkaformában
dolgozik!

14.

Tématerület/
Kérdéscsoport

Kérdések

Esetmegbeszélés

-

-

-

-

-

Kivel milyen gyakrandolgozik együtt?
Lakókkal
Családtagokkal
Munkatársakkal
Lakókörnyezetben
található
szolgáltatókkal

Értékelés

Útmutató

Rendszeresen tartunk
esetmegbeszéléseket más
munkacsoportokkal, és a
saját munkacsoportunkon
belül is egy-egy lakóval
kapcsolatban. (4)
Alkalmanként tartunk
esetmegbeszéléseket,
amennyiben szükségessé
válik. (3)
Ritkán tartunk
esetmegbeszéléseket, csak
nagyon különleges, kirívó
esetben. (2)
Nem tartunk –
esetmegbeszéléseket / nem
veszek részt rajta. (1)

Jelölje meg 1–4-ig terjedő
skálán, hogy milyen gyakran
tartanak esetmegbeszélést,
illetve milyen gyakran vesz
részt estemegbeszélésen,
melynek célja a segítő
tevékenység tervezésével, az
esetvezetéssel kapcsolatos
problémák „teamben” való
megbeszélése, illetve hogy a
team segítséget adjon az
esethozó személyes
érzelmeinek a megértéséhez,
az adott probléma kreatív
megoldásához! A segítő és
kliense közötti kapcsolat, a
személyes problémák, az
érzelmi-indulati tényezők
megbeszélése nagyon fontos,
mivel a segítő „kiadhatja”
magából a felgyülemlett
indulatokat, illetve a „több
szem többet lát” elv alapján
ugyanazon problémát másmás szemszögből
megközelítve láthatja át az
esetet. A probléma
megoldásához új ötletekkel
gazdagodhat. Az
esetmegbeszélés során a
segítő ismerteti az esetet,
majd a team új alternatívákat
adhat a továbblépésre. Az
esetvitel folyamán
rendszeresen értékelni kell a
problémamegoldó folyamatot,
megbeszélni a
sikeresség/sikertelenség
okait, a nehézségeket,
kudarcokat, eredményeket.

Naponta (4)
Hetente (3)
Ritkábban (2)
Nincs kapcsolatom (1)

Jelölje meg 1–4-ig terjedő
skálán, hogy milyen gyakran
dolgozik együtt a felsorolt
személyekkel, szereplőkkel!
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Tématerület/
Kérdéscsoport

Kérdések

-

Foglalkoztatókkal

5. Egyéb
ismeretek,
kompetenciák

Informatika/
számítástechnika

Értékelés

-

-

-

-

Milyen speciális
ismeretekkel,
kompetenciákkal
rendelkezik?

Útmutató

Jelölje 1–5-ig, hogy milyen
Professzionális ismereteim
mellett egy speciális
informatikai/számítástechnikai
szoftvert is magabiztosan
tudással rendelkezik!
használok. (5)
Professzionális ismereteim
vannak. (4)
Felhasználói szint: MS
Office programcsomag, a
Word és az Excel
programok, illetve
valamilyen levelező
programot ismerek és
biztosan használok. (3)
Alapszintű ismereteim
vannak: szövegek gépelése
Wordben, alapműveletek
Excelben. (2)
Nincs ismeretem, nem
tudok
informatikai/számítástechnik
ai eszközöket használni. (1)
Szabadszöveges bevitel

Sorolja fel, hogy milyen
ismeretekkel,
kompetenciákkal rendelkezik
munkakörétől függetlenül! Ide
tartozhat minden ismeret,
képzettség, jártasság,
amelyet jelenleg nem használ
munkája során. Például:
jogosítvány, kézművesség,
hangszeren való játék,
varrás, festészet, kertészeti
ismeretek stb. Bármilyen
egyéb tudást, ismeretet és
jártasságot megjelölhet.
(Szabadszöveges bevitel)
Itt jelölheti korábbi
munkatapasztalatait is. Jelölje
itt azt is, hogy van-e
tapasztalata hátrányos
helyzetű emberek
16.

Tématerület/
Kérdéscsoport

Kérdések

Értékelés

Útmutató

foglalkoztatásával
kapcsolatosan (amennyiben
nem ez az elsődleges
feladata jelenleg)!
A válaszok felhasználhatóak
a tervezés során. Gondolja
végig, hogy a speciális
ismeretet, kompetenciákat
hogyan lehet hasznosítani a
közösségi szolgáltatások
során!

6.
Szemléletmód

Milyen speciális
ismereteket,
kompetenciákat
szeretne fejleszteni?

Szabadszöveges bevitel

Sorolja fel, hogy mely
speciális ismereteit,
kompetenciáit szeretné
fejleszteni! Ide tartozhat
minden ismeret, képzettség,
amelyet jelenleg nem használ
munkája során. Például:
kézművesség, hangszeren
való játék, varrás, festészet,
kertészeti ismeretek stb.
Bármilyen egyéb tudást,
ismeretet és jártasságot
megjelölhet.
(Szabadszöveges bevitel)

Mit gondol a
következő
állításokról?
Véleményem
szerint:
A fogyatékos,
pszichiátriai beteg és
szenvedélybeteg
emberek a
társadalom
egyenrangú tagjai.
A fogyatékos,
pszichiátriai beteg és
szenvedélybeteg
emberek képesek
döntéseket hozni
életük minden
területén.
Minden fogyatékos,
pszichiátriai beteg és
szenvedélybeteg

Teljes mértékben
egyetértek, minden személy
esetében igaznak tartom.
(4)
A jobb képességgel
rendelkezők igen, de
komplexebb problémával
élők nem. (3)
Kizárólag támogatással,
önállóan ezt
elképzelhetetlennek tartom.
(2)
Jelenlegi ellátórendszer
megfelelő, veszélyes ezt
megváltoztatni és a
közösségben önállóan élni
támogatásra szoruló
embereknek. (1)

Jelölje 1–4-ig, hogy milyen
mértékben ért egyet az
állítással!
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Tématerület/
Kérdéscsoport

Kérdések

Értékelés

Útmutató

személy képes a
közösségben élni,
nincs szükségük
intézményi ellátásra.

7. Jelenlegi
munkaköröm
értékelése

Hogyan értékeli
jelenlegi munkakörét
és az ahhoz
kapcsolódó
elvárásokat?
-

-

-

Elégedett vagyok,
kompetenciámnak,
igényeimnek és
elképzelésemnek megfelel.
(4)
Kompetenciámhoz képest
jóval alatta maradnak a
munkahelyi elvárások.
Képes lennék
több/összetettebb feladatok
ellátására is. (3)
Kompetenciámhoz képest
jóval többet követel
munkaköröm. (2)
Nem tudom megítélni. (1)

Jelölje 1–4-ig terjedő skálán,
hogyan értékeli jelenlegi
munkakörét és az ahhoz
kapcsolódó munkahelyi
elvárásokat, feladatait!
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Tématerület/
Kérdéscsoport
8. Képzési
igények,
szükségletek

Kérdések

Értékelés

Útmutató

Jelölje, hogy mely
területeken lenne
szüksége
továbbképzésre saját
meglátása szerint! -

Célcsoport-specifikus
ismeretek:
Értelmi fogyatékos
személyek támogatása
Autizmus spektrum
zavarban érintett személyek
támogatása
Mozgássérült emberek
támogatása
Látássérült emberek
támogatása
Hallássérült emberek
támogatása
Beszédfogyatékos emberek
támogatása
Pszichoszociális
fogyatékosságban érintett
(pszichiátriai beteg)
személyek támogatása
Szenvedélybeteg emberek
támogatása

Jelölje meg, hogy mely
területeken, milyen
témakörökben venne részt
szívesen továbbképzésen,
mely témák érdekelnék egy
képzés során! Több válasz is
megjelölhető!

-

-

-

-

Milyen
támogatásokat,
segítséget venne igénybe munkája során, amennyiben lenne rá lehetőség?
(Több válasz is

A közösségi
szolgáltatásokkal és a
támogatott életvitellel
kapcsolatos ismeretek
Támogatott lakhatás
Életminőség
Szükségletek
Természetes támogatók és
támogatói háló
Közösség szerepe a
fogyatékos, pszichiátriai
beteg és szenvedélybeteg
személyeknek nyújtott
szolgáltatásokban
Támogatott döntéshozatal
Személyközpontú tervezés
Esetkezelés
Fogyatékos személyek
foglalkoztatásával
kapcsolatos ismeretek
Rendszeres
esetmegbeszélés
Szupervízió
Mentorálás
Informatikai ismeretek,
Tanácsadás
Egyéb, éspedig:

Milyen támogatásokat,
segítséget venne igénybe
munkája során, amennyiben
lenne rá lehetőség? (Több
válasz is jelölhető!)
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Tématerület/
Kérdéscsoport

Kérdések

Értékelés

Útmutató

jelölhető!)

Nem
Igen, szociális
tématerületen
Igen, pedagógiai vagy
gyógypedagógiai területen
Igen, egészségügyi
területen
Igen, pszichológiai területen
Egyéb

Válasszon a megadott
válaszlehetőségek közül,
vagy adja meg, hogy milyen
egyéb területen tervez
szakképesítést, diplomát
szerezni! (Egyéb
válaszlehetőség melletti
szabadszöveges mező)

Képzések, amelyeket
szívesen elvégezne,
de nem feltétlenül
szükséges jelenlegi
munkájához, és nem
tartalmazza a fenti
felsorolás:

Szabadszöveges bevitel

Kérem, soroljon fel minden
olyan képzést vagy
tématerületet, amely iránt
érdeklődik, de eddig nem
került szóba! Olyan
képzéseket is felsorolhat,
amelyek nem kapcsolódnak
szorosan jelenlegi
munkájához.
(Szabadszöveges bevitel)

El tudja-e képzelni, hogy a jelenlegi
munkaköre
megváltozik?
-

Nem kívánok jelenlegi
munkakörömön változtatni.
Igen, a jövőben kifejezetten
a kliensmunka érdekel.
Igen, a jövőben szívesen
dolgoznék adminisztratív
munkakörben.
Igen, a jövőben inkább
szervezni és koordinálni
szeretnék.
Igen, új munkakör betöltése
érdekében képzésen is
részt vennék.

Jelölje, hogy esetleges
munkakörváltás esetén
milyen terület érdekelné!

Gondolkodik-e
(további) felsőfokú szakképesítés,
felsőoktatási diplomamegszerzésében?
-

9. Esetleges
munkakörváltás

-

-
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Tématerület/
Kérdéscsoport
10. Munkaszervezés

Kérdések

Értékelés

Milyen
munkaszervezési
forma lenne ideális
Önnek?

-

Milyen elvárásai
vannak a
munkavégzés
helyével
kapcsolatban?

-

-

Rugalmas, akár osztott
munkakörben is el tudom
magam képzelni a jövőben.
Csak teljes állásban tudok
dolgozni, fix beosztás
mellett.
Részmunkaidős
foglalkoztatás is megfelel
számomra.
Részben távmunkát is
szívesen vállalok.

Útmutató

Jelölje, hogy milyen
foglalkoztatási forma ideális
az Ön számára!

Jelölje, hogy a munkavégzés
Szívesen utazok nagyobb
távolságba is.
helyével kapcsolatban milyen
Szívesen utazok kisebb
elvárásai vannak!
távolságba.
Fontos az állandóság,
fontos, hogy egy helyhez
kötődjek, ahova minden nap
bemehetek.
Fontos, hogy munkahelyem
a lakóhelyemen legyen.
Nem szeretnék
telephelyek/szolgáltatási
helyek/lakások között
ingázni.

Kapcsolódási pontok
A felmérés során összegyűjtött adatokat alapvetően a következő célokra tudjuk felhasználni:
Szervezeti szinten:
 Az összdolgozói adatokat az Excel-tábla összesíti, és az Intézményi humánerőforrás-terv
modulban megadott szempontok szerint a terv elkészítéséhez kell felhasználni.
Egyéni szinten:
 Minden egyes munkavállaló esetében elkészül az Egyéni munkavállalói terv. Ez tartalmazza
az adminisztratív adatokat és az egyes felmérés eredményeit is, egy komplex képet adva a
munkavállalóról. Az Egyéni munkavállalói terv alkalmas arra, hogy az egyéni
karriertervezésben nagyobb tudatossághoz segítse a dolgozókat. Ez az elem nem kötelező az
IFKT elkészítése során, opcionális, ajánlott tervezési eszköz.
A lakók felmérésének adataiból, illetve a munkatársak felmérésének eredményeiből a következő
kapcsolódási pontok határozhatóak meg:
 Kiváltás célcsoportjai, fogyatékosságra vonatkozó információk – ehhez szükséges a
munkatársak célcsoport-specifikus ismereteinek illesztése, szükség esetén a munkatársak
továbbképzése.
 Feladatok a lakók támogatási szükségleteiből, szolgáltatási igényeiből kiindulva – ehhez
kapcsolható munkakör vagy feladatlista az új munkakörök kialakítása és meghatározása
során.

21.

Mind a Belső Szakmai Team felállítása, működése, mind a munkatársak felmérése költséggeneráló
tényező, melyet a kiváltási folyamat tervezése során figyelembe kell venni. A sikeres felméréstervezés és megvalósítás alapja, hogy a feladatok elvégzéséhez biztosítottak legyenek a személyi,
tárgyi feltételek.

A támogatott lakhatás szolgáltatásaihoz kapcsolódó feladatok
A támogatott lakhatás munkatársai munkájának jellemzője, hogy tevékenységüknek a korábbinál
sokkal több eleme és komponense lesz, munkakörük kevésbé lehatárolt és világos, a feladataik sokkal
összetettebbek lesznek. Képesnek kell lenniük multidiszciplináris teamben dolgozni, és maguknak is
képesnek kell lenniük több szakterület tudását behívniuk és ötvözniük munkájuk során. Ezért
esetükben a képesítési és végzettségbeli háttér sokkal kevésbé meghatározó, mint azok a
kompetenciák, amelyek a feladat ellátásához elengedhetetlenek.
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről ezzel összhangban a támogatott lakhatás személyi feltételeit a
rugalmas feladatellátásnak megfelelően alakította ki. A támogatott lakhatás munkatársainak létszámát
az esetvitel esetében a lakók száma határozza meg. Az esetvitelért felelős munkatárshoz 24 lakó
tartozhat, a munkakört az intézményvezető is elláthatja. Az intézményvezető esetében a minimális
létszámkövetelmény az 1 fő. További munkatársak létszámát a lakók komplex támogatási
szükségletmérése által alátámasztott támogatáshoz/feladathoz kell igazítani, illetve igazodni kell a
munkatársak létszámának meghatározásakor az adott szolgáltatási elem esetében releváns szociális
alapszolgáltatás létszámszabályaihoz. Az alábbiakban példaként néhány szolgáltatási elemhez
kapcsolódóan felsoroljuk a feladatokat és szükséges kompetenciákat a teljesség igénye nélkül.

Esetvitel
Feladatok:
 a komplex támogatási szükségletmérés elkészítésében való közreműködés, annak
eredményeinek ismerete;
 részvétel a szolgáltatási terv elkészítésében, felülvizsgálatában, a szükséges módosítások
jelzése;
 a szolgáltatási terv megvalósításában megjelölt szereplők munkájának koordinálása
(összehangolja az egyes dolgozók munkáját; szervezi a heti feladatokat; delegál);
 a támogatott döntéshozatal elvét és gyakorlatát szem előtt tartva az igénybevevő képviselete
(pl. ügyek intézéséhez szempontokat összegyűjt az igénybevevő számára, és támogatja az
önálló döntés meghozását; szükség szerint hivatali és egyéb ügyek intézése során képviseli a
az igénybevevőt, részt vesz az ügyintézésben stb.);
 információforrások feltárása és az igénybevevő számára érthető formában való bemutatása;
 kapcsolattartás az egyéb közszolgáltatások munkatársaival, különös tekintettel az intézmény
szolgáltatási gyűrűjébe tartozó szolgáltatókkal és személyekkel (pl. háziorvost felhív;
munkáltatóval kapcsolatot tart stb.);
 részvétel az igénybevevők közösségi integrációjának kialakításában és fenntartásában (segíti
a helyi közösség tagjaival való kapcsolat kialakítását; ismeri a helyi közösség tagjait;
esetleges konfliktusok esetén beavatkozik stb.);
 a lakók mindennapi életvezetésének segítése és támogatása (figyelemmel kíséri a lakók
mindennapi szükségleteit, tevékenységeit, és szükség szerint beavatkozik vagy beavatkozást
koordinál; az igénybevevők jelzéseit gyűjti, és a jelzésekre beavatkozással reagál stb.);
 állapotváltozás követése, szükséges intézkedések meghozatala (fizikai, mentális és pszichés
állapot nyomon követése, változások megfelelő helyre történő jelzése, és szükséges
beavatkozások koordinálása);
 lakók pszichés és mentális támogatása;
 a kockázatok felmérése és kockázatkezelési protokoll készítése, felülvizsgálata;
 konfliktuskezelésben támogatás nyújtása;
 az életminőség faktorain alapuló elégedettségmérés végzése.
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A feladatok ellátásához szükséges szakmai és személyes kompetenciák
Szakmai kompetenciák:
 képes az igénybevevők nehézségeit közösségi szemlélettel feltárni;
 képes a támogatott személy tájékoztatására a folyamatban lévő és az őt érintő ügyekről a
támogatott döntéshozatal eszközrendszerét használva;
 képes több szakterület munkatársainak munkáját koordinálni;
 képes szükségletre fókuszáló tervet készíteni és terv alapján koordinálni;
 képes az elérhető és mozgósítható környezeti és egyéb erőforrásokat feltárni és behívni;
 képes partneri együttműködések és egyenrangú viszonyok kialakítására és fenntartására;
 képes az igénybevevő köré épülő támogatói hálózattal kapcsolatot tartani és együtt dolgozni;
 ismeri az aktuális jóléti szolgáltatások rendszerét;
 képes titoktartási kötelezettségének megtartására;
 ismeri az életminőség koncepcióját, és képes ennek megfelelő eszközöket választani;
 ismeri a személyközpontú tervezés módszerét;
 ismeri a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó korszerű szabályozó dokumentumokat;
 képes az egyetemes tervezés szempontjait figyelembe vevő és használó terv készítésére;
 ismeri a célcsoport-specifikus kommunikációs eszközöket;
 ismeri a célcsoport-specifikus támogató technológiákat és segédeszközöket.
Személyes kompetenciák:
 asszertív kommunikációs készség;
 probléma- és megoldásorientált személyiség;
 hatékony problémamegoldás;
 magas fokú stressztűrő képesség;
 empátia;
 megbízhatóság;
 kreativitás;
 kezdeményezőkészség, önérvényesítő képesség, rugalmasság;
 öntudatos fellépés, bizalom sugárzása;
 tolerancia;
 érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság;
 felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség;
 tiszteli, elismeri és támogatja az emberek közötti különbségek fontosságát;
 tisztában van saját személyiségének alapvonásaival, saját motivációival és határaival;
 tud a kiégés veszélyéről, annak mibenlétéről, képes annak jeleit önmagán felismerni, és tudja,
honnan várhat segítséget (szupervízió);
 tisztában van saját konfliktuskezelési stílusával;
 tisztában van saját kommunikációs stílusával;
 nyitott és befogadó az új ismeretek, eljárások megtanulására, képes magát folyamatosan
képezni.
Szolgáltatási elemek
Röviden áttekintjük néhány szolgáltatási elemhez kapcsolódóan, hogy milyen fő feladatok fordulnak
elő, illetve ezekhez milyen szakmai és személyes kompetencia biztosítása szükséges. Ezek a
feladatok az egyes munkakörökben egymásba fonódnak, és a munkakörök tartalmát/számát az
igénybevevők szükségletei, a szolgáltatási elemek biztosításának struktúrája és a releváns szociális
alapszolgáltatások aktuális előírásai fogják együttesen meghatározni.
Gondozás
Az önkiszolgálásban nyújtott közvetlen fizikai segítség. Területei: öltözködés, étkezés, tisztálkodás,
személyi higiénia fenntartása. Ápolás: egészségügyi, egészségmegőrzési szaksegítség. A gondozás
célja a lakó szükségletének megfelelő̋ típusú és mértékű̋ támogatás biztosítása, az igénybevevő
közvetlen személyi szükségleteinek kielégítése, a lehető̋ legnagyobb mértékű̋ önállóságának és
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önrendelkezésének figyelembevétele mellett. A gondozás célja a személy meglévő̋ képességeire
építő̋, az életkort, az életkörülményeket és a szükségleteket figyelembe vevő̋ személyes támogatás az
önkiszolgálásban. A szükségleteknek megfelelő̋ gondozás, közvetlenül az igénybevevő személyére és
az ő közvetlen személyi szükségleteire és közvetlen személyes terére irányul.
Feladatok:
 önellátás, önkiszolgálás terén biztosított teljes fizikai támogatás: étkezés, személyi higiéné,
öltözés, helyzet- és helyváltoztató mozgás teljes fizikai támogatása;
 viselkedési kockázatok követése és kezelése terv és megfigyelés alapján.
Szakmai kompetenciák:
 ismeri az életminőség fogalmát, annak normáit és az életminőség javításának eszközeit;
 tájékozott a szolgáltatási környezetről, ismeri a jogszabályi környezetet és az ellátórendszert,
amelyben dolgozik, illetve tudja, hol tud azoknak utánanézni;
 ismeri a korszerű szociális szolgáltatásnyújtás alapértékeit;
 ismeri a bizalmasan kezelendő információk körét, tudja, hogy mikor és mely esetekben kell
vagy lehet a bizalmas információt átadni harmadik félnek;
 ismeri és a gyakorlatban is tudja alkalmazni a személyközpontú megközelítést, tervezést;
 ismeri a támogatott döntéshozatalt mint eszközt, és alkalmazza is a mindennapi munkájában;
 tudja és érti a jelentőségét annak, hogy a támogatott személynek is joga van kockázatot
vállalni;
 ismeri, érti és alkalmazza a kockázatkezelés szabályait és módszereit. Ismeri a határait,
képes különbséget tenni a kockázatvállalás és a szolgáltatásnyújtó felelősségi köre között.
Csak olyan esetekben avatkozik be, amikor az szükséges;
 felismeri az abúzus és elhanyagolás jeleit, és képes ezekre adekvátan reagálni, megfelelő
módon, és személynek jelzést adni;
 ismeri a felelősségi körét, feladatait, kompetenciahatárait;
 rendelkezik a célcsoportra vonatkozó naprakész szakmai ismeretekkel;
 tudja, hogy hogyan, milyen formában és módon rögzítsen és továbbítson információkat;
 ismeri és alkalmazza a munkabiztonságra vonatkozó előírásokat.
Személyes kompetenciák:
 jó problémamegoldó képességgel rendelkezik;
 képes felismerni, értelmezni, megérteni a fogyatékos személy támogatási szükségleteit,
jelzéseit;
 jó szervezőkészséggel rendelkezik;
 kész feszültségek és konfliktusok kezelésére, felvállalására;
 jó áttekintő és szervezőkészséggel rendelkezik;
 magas fokú stressztűrő képesség;
 empátia;
 megbízhatóság;
 kreativitás;
 kezdeményezőkészség, önérvényesítő képesség, rugalmasság;
 öntudatos fellépés, bizalom sugárzása;
 tolerancia;
 érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság;
 felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség;
 tiszteli, elismeri és támogatja az emberek közötti különbségek fontosságát;
 tisztában van saját személyiségének alapvonásaival, saját motivációival és határaival;
 tud a kiégés veszélyéről, annak mibenlétéről, képes annak jeleit önmagán felismerni, és tudja,
honnan várhat segítséget (szupervízió);
 tisztában van saját konfliktuskezelési stílusával;
 tisztában van saját kommunikációs stílusával;
 nyitott és befogadó az új ismeretek, eljárások megtanulására, képes magát folyamatosan
képezni.
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Készségfejlesztés, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás
Az igénybevevő „társadalmi beilleszkedését segítő” magatartásformáinak, egyéni és társas
készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek
biztosítása azok gyakorlására. A (gyógy)pedagógiai szaksegítség a lakók képességeinek legteljesebb
kibontakoztatását, autonómiájuk megerősítését szolgálja. Szocializációs, (gyógy)pedagógiai,
andragógiai, terápiás eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések,
attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé,
gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybevevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére,
fejlődésében egy magasabb szint elérésére, nagyobb fokú autonómia kialakítására. Célja a társas
készségek, társadalmi alkalmazkodást lehetővé tevő viselkedésformák kialakulását, fejlődését
szolgáló helyzetek biztosítása, gyakorlása, készségek fejlesztése.
Feladatként a készségfejlesztésre irányuló tevékenységek, tartalmak tartozhatnak ide.
Feladatok (nem teljes lista, célcsoport szerint bővülhet és eltérhet):
 a kognitív részképességek fejlesztése;
 kommunikáció fejlesztése;
 szociális készségek fejlesztése;
 segédeszközzel való közlekedés, valamint segédeszköz-használat elsajátításában, utcai
közlekedés gyakorlásában való támogatás;
 életvitelhez kapcsolódó készségfejlesztés;
 látássérültek elemi rehabilitációja;
 önellátási, önkiszolgálási készségek fejlesztése, terápiás beavatkozások.
Szakmai kompetenciák (nem teljes lista, célcsoport szerint bővülhet és eltérhet):
 birtokában van a legújabb szakmai ismereteknek, így széleskörű ismeretekkel rendelkezik
fejlesztő tevékenységével kapcsolatosan a legújabb rehabilitációs eljárásokról, terápiás
módszerekről;
 megfelelő mennyiségű és minőségű (fejlődés) diagnosztikai ismerettel rendelkezik, és azokat
alkalmazni is tudja. Az ebből származó konklúziókat képes átadni, illetve beépíteni a további
fejlesztésbe;
 ismeri az aktuális információkat a tevékenységével kapcsolatos rendeletekről, szabályozásról;
 helyi szinten folyamatosan informálódik a fejlesztéssel kapcsolatos lehetőségekről, ezeket
felhasználja munkája során;
 tudását képes átadni, az elért eredményeket értékelni és megbeszélni a segítőkkel és a
támogatói háló más tagjaival;
 szervezőkészsége és kreativitása a munkája elvégzéséhez szükséges szintnek megfelelő;
 képes a teammunkára, mások véleményének meghallgatására, elfogadására vagy indokolt
elutasítására;
 értékrendjében kimagasló szereppel bír a másság elfogadása, a tolerancia, a pozitív
gondolkodás;
 ismeri konfliktuskezelési stratégiáit, azokkal tudatosan dolgozik;
 kellő asszertivitással rendelkezik, amit foglalkozásában megfelelő helyen és időben
kamatoztat.
Személyes kompetenciák:
 igényli a kiégés prevencióját szolgáló eljárásokat, részt vesz saját mentálhigiénéjét
karbantartó tréningeken;
 jó problémamegoldó képességgel rendelkezik;
 képes felismerni, értelmezni, megérteni a fogyatékos személy támogatási szükségleteit,
jelzéseit;
 jó szervezőkészséggel rendelkezik;
 kész feszültségek és konfliktusok kezelésére, felvállalására;
 jó áttekintő és szervezőkészséggel rendelkezik;
 magas fokú stressztűrő képesség;
 empátia;
 megbízhatóság;
 kreativitás;
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kezdeményezőkészség, önérvényesítő képesség, rugalmasság;
öntudatos fellépés, bizalom sugárzása;
tolerancia;
érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság;
felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség;
tiszteli, elismeri és támogatja az emberek közötti különbségek fontosságát;
tisztában van saját személyiségének alapvonásaival, saját motivációival és határaival;
tud a kiégés veszélyéről, annak mibenlétéről, képes annak jeleit önmagán felismerni, és tudja,
honnan várhat segítséget (szupervízió);
tisztában van saját konfliktuskezelési stílusával;
tisztában van saját kommunikációs stílusával;
nyitott és befogadó az új ismeretek, eljárások megtanulására, képes magát folyamatosan
képezni.

Egyéb feladatkörök
Önkéntesek, önkéntesség
Az önkéntesek bevonása elősegíti a lakók közösségi integrációját, kapcsolati hálójuk színesítését,
illetve komoly munkaterheket tud levenni a szolgáltató szervezet válláról. Az önkéntesek
bekapcsolódhatnak minden munkafolyamatba:
 Lakók közvetlen támogatása, kísérése, szabadidős és egyéb programok szervezése és a
részvétel segítése. Jó példa lehet egy vallási közösség, aminek tagjai a közösség
alkalmaira, összejöveteleire kísérik az azonos vallást gyakorló lakókat. Önkéntes alapon
szervezhetnek egy közeli iskola diákjai szakköröket a lakók számára. Jó gyakorlatnak
tartjuk azt is, amikor a külső, többségi munkahelyen az ott dolgozó speciális szükséglettel
élő ember számára „önkéntes támogatót” választanak, akihez személyes kapcsolat
kötheti őt, ugyanakkor a foglalkoztató és a lakhatást biztosító szolgáltató számára is
ismert és elérhető személy. Javasoljuk, hogy a lakók biztonsága és személyes jólléte
érdekében gondoskodjunk a lakókhoz közvetlenül kapcsolódó önkéntes tevékenység
folyamatosságáról. Kicsi óraszámok és pici vállalások is elegendőek lehetnek, a
kiszámíthatóság és a rendszeresség azonban fontos, hogy a biztonságos kapcsolódás és
kapcsolat a lakók részéről kialakuljon.
 Adminisztratív feladatok, tanácsadók bevonása: folyamatos, képesítéshez vagy speciális
szaktudást nem igénylő adminisztratív feladatok (számlák vagy dokumentumok rögzítése,
fénymásolás, egyéb irodai tevékenységek) ellátásába szintén bekapcsolódhatnak
önkéntesen, de kereshet a szervezet önkéntest nagyon speciális, drága szaktudást
igénylő feladatokhoz is átmeneti jelleggel. Ezek az önkéntesek a szervezetháttér
működését segítik.
 Technikai kisegítő feladatok: önkéntesek bevonhatóak a kertek, udvarok, lakóterek
rendben tartásába, felújításába.
Az önkéntesek szervezéséhez szükség van önkéntes menedzser bevonására, illetve gondolni kell
arra, hogy az önkéntesek foglalkoztatásához az intézménynek be kell jelentenie az önkéntes
fogadását az EMMI-nek, illetve önkéntes szerződés megkötése szükséges, amely adatkezelési
szabályzatot is tartalmaz.
Kiválasztásuk esetében főleg személyes kompetenciajellemzők segíthetnek, illetve annak a speciális
szaktudásnak a meghatározása szükséges, amelyre önkéntest kívánnak bevonni.
Személyes kompetenciák:
 asszertív kommunikációs készség;
 hatékony problémamegoldás;
 magas fokú stressztűrő képesség;
 empátia;
 kreativitás
 tiszteli, elismeri és támogatja az emberek közötti különbségek fontosságát;
 öntudatos fellépés, bizalom sugárzása;
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tolerancia;
érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság;
felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség.

Ajánlás
Két olyan módszert ajánlunk a munkaerőforrás tervezéséhez, amely segíteni tudja a munkát, illetve
segíti azt, hogy a szervezet tudatosabban és előre megadott szempontok mentén gondolja végig
szervezeti HR-stratégiáját és tevékenységeit. A HR-menedzsment minőségi indikátorok táblázat azt a
célt szolgálja, hogy az intézmény tudatosan, előre meghatározott szempontok önértékelése
segítségével gondolja végig átfogóan HR-tevékenységeit. Ezekhez az egyes szempontokhoz és
indikátorokhoz akciókat tud tervezni és határidőket meghatározni. Javasoljuk, hogy ideális esetben
évente vizsgálják felül és értékeljék újra a tevékenységeket. A Kockázatok felmérése a tervezéshez
használandó eszköz, és azt a célt szolgálja, hogy a szervezeti szintű HR-tervezés során az egyes
feladat- vagy munkakörökhöz kapcsolódó kockázatokat felmérje az intézmény. A magasabb
kockázattal járó területekhez mindenképpen szükséges akciókat tervezni és a folyamatba ezeket
beépíteni.
HR-menedzsment minőségi indikátorok

3

A munkatársak menedzselése szerteágazó feladat, és jó eredményeket akkor érhet el egy szervezet,
ha folyamatosan fejleszti ennek a területnek a minőségét. Ehhez biztosítunk az alábbi kérdőívvel
indikátorokat. A kérdőív alkalmas arra, hogy a szervezet a saját működésére ránézzen, és azt
értékelje, illetve fejlődési célokat tűzzön ki maga elé. Azt javasoljuk, soha ne tűzze ki célul, hogy egy
adott működési évben 3–5 (a feladat nagyságától függően) szempontnál több területen ér el
előrelépést. Egyrészt ennél intenzívebb munka megterhelő a szervezet számára, másrészt kérdéses,
hogy több fejlesztés egy időben valóban bevezethető-e egy szervezet mindennapjaiba. A túl sok
újításhoz vagy új elemhez való alkalmazkodás akadályozhatja a mindennapi gyakorlati munkát.
A jelenlegi állapot felmérése és fejlesztési célok meghatározása az IFKT-terv része lehet, meggyőző
alapot ad ahhoz, hogy a szervezet egy átlátható, belső erőforrásaira erőteljesen támaszkodó és
dolgozóival együttműködő szervezeti kultúrát alakíthasson ki.
Mivel ez egy önértékelő kérdőív, amely az önreflexiót és a fejlődést segíti, a kitöltés során
törekedjenek az őszinteségre! A kérdőívet évente érdemes kitölteni. A kitöltők a szervezet vezetői
legyenek, hisz a fejlődésre nekik van hatásuk, azonban önellenőrzés és a munkatársi visszajelzés
miatt érdemes az egyes munkacsoportokkal is anonim módon kitöltetni.

Munkatársak
3

http://managementhelp.org/organizationalperformance/nonprofits/human-resources.htm
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Érték

Indikátor

Osztályozás
Rendben
van

E

A szervezet rendelkezik írott HR-protokollal és
dokumentációval, amely tartalmazza az egyes
munkakörök részletes tevékenységtartalmát,
szervezeti kapcsolódásait, betöltéséhez szükséges
személyes és szakmai kompetenciákat, a
munkatársak alkalmazásának szabályait és
folyamatát, a munkatársakra közvetlenül vonatkozó
munkahelyi szabályokat. Ez a protokoll megfelel a
hatályos jogi szabályozóknak, rendszeresen
felülvizsgálják, és a felülvizsgálathoz felelőst
rendelnek.

A

A szervezet a munkatársak kiválasztása és
alkalmazása során követi és érvényesíti a
diszkriminációmentesség alapelvét.

J

A szervezet dolgozói, vezetői és fenntartója számára
a szervezet személyzeti protokollja és/vagy
szabályzatai másolatban elérhetőek vagy más módon
szabadon hozzáférhetőek. A dokumentumok
tartalmának megismerését a dolgozók aláírásukkal
igazolják.

E

A szervezet valamennyi munkakörére kialakított
munkaköri leírással rendelkezik, amely tartalmazza a
munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat,
feladatokat, a feletteseket és a teljesítményértékelés
szempontjait.

J

A szervezet fenntartója és a szervezet vezetése
évente értékeli az előző évi célok teljesülését.

J

A munkatársak teljesítményének értékelésére szóban
és írásban évente sor kerül. A teljesítményértékelés
szempontjai a munkaköri leírásokban, illetve a
személyzeti protokollban elérhetőek.

E

A szervezet rendelkezik helyettesítési tervvel a
szolgáltatásnyújtás zavartalan biztosítása érdekében.

J

A szervezet rendelkezik elképzeléssel arra
vonatkozóan, hogy a munkatársaktól érkező ötleteket,
javaslatokat, megjegyzéseket, fejlesztési
elképzeléseket milyen módon kezeli, és milyen módon
reagál azokra nyomon követhető módon.

E

A szervezet valós idejű és a valóságot tükröző egyéni
jelenléti ívet vezet, követi az egyes feladatokra,
programokra, projektekre fordított idő alakulását, és a
HR-erőforrás tervezését igazítja ezekhez az
eredményekhez.

Dolgozni
kell még
rajta

Nincs
adat /
Nem
teljesült
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Érték

Indikátor

Osztályozás
Rendben
van

A

Dolgozni
kell még
rajta

Nincs
adat /
Nem
teljesült

A szervezet tudatos tudásmenedzsmenttevékenységet folytat, amelynek része a munkatársak
egyéni fejlődési terve; a szervezeti képzési
továbbképzési terve; belső és külső képzések,
tréningek. A szervezet gondoskodik arról, hogy az
egyes munkatársak által megszerzett ismeret vagy
egy továbbképzés rövid tartalma más munkatársak
számára is elérhető legyen.

Önkéntesek
Érték

Indikátor

Osztályozás

Rendben
van
E

A szervezet rendelkezik világosan definiált protokollal
az önkéntesek fogadására és bevonására
vonatkozóan.

E

A szervezet rendelkezik minden olyan feladatkörre
vonatkozóan világosan meghatározott
feladatleírással, amelyre önkénteseket fogad.

A

A szervezet rendelkezik az önkéntesek fogadására
és irányítására vonatkozó eljárásrenddel, emellett
széles körben kommunikálja az önkéntesek
fogadásának lehetőségét.

A

A szervezet elismeri és megbecsüli önkéntesei
munkáját.

A

A szervezet lehetőséget biztosít arra, hogy
programjaiba önkéntesek bekapcsolódjanak.

Dolgozni
kell még
rajta

Nincs
adat /
Nem
teljesült

Az értékek osztályozása
E = elengedhetetlen. A megfelelő HR-menedzsment biztosítása érdekében mindenképpen
teljesítenie kell ezt a mutatót.
A = ajánlott. Ahhoz, hogy szervezet magas szinten biztosítsa a munkatársi erőforrás
szervezését és kezelését, ajánlott, hogy ezeket a kritériumokat teljesítse.
J = javasolt a további fejlődés érdekében. Olyan indikátorokat jelenítünk itt meg, amelyek a
magas szintű HR-menedzsment megvalósítása érdekében fontosak, teljesítésük hozzásegíti a
szervezetet ahhoz, hogy HR-menedzsment tekintetében magasabb szintre lépjen.
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Jelölések
Az indikátorok osztályozásánál a következő kategóriákat tudja jelölni:
Rendben van = Ezzel az osztályozással jelölt indikátor azt jelenti, hogy a szervezet eleget tett
a feltételeknek. A szervezetnek ebben az esetben is rendszeresen felül kell vizsgálnia ezeket
a mutatókat a jövőben, és meg kell győződnie arról, hogy továbbra is teljesíti a feltételeket.
Dolgozni kell még rajta = Ezzel az osztályozással azokat a területeket jelölje, ahol további
feladatokat kell elvégeznie ahhoz, hogy ennek az indikátornak teljes mértékben megfeleljen!
Tudja, hogy ezzel még foglalkoznia kell, és ezt a munkát már valamilyen szinten el is kezdték.
Nincs adat / Nem teljesült = Ez az osztályozás több dolgot jelenthet:
nincs információja a kitöltő szervezetnek erről a területről (pl. a fenntartó feladata vagy
felelőssége, a szervezetnek nincs rálátása az előrehaladásra);
nem világos a kitöltő számára, hogy ez az indikátor teljesül-e a szervezet esetében;
a szervezet ezt az indikátort nem teljesítette, és nem is foglalkozik ezzel jelenleg.
Kockázatok értékelése
A tervezés során fontos, hogy a lehetséges kockázati tényezőket körültekintően értékelje, és szükség
esetén beavatkozásokat tervezzen azok elkerülése érdekében. Az alábbiakban egy olyan sablont
adunk meg, amely kifejezetten a dolgozókhoz és a munkavégzéshez kapcsolódóan tartalmaz
szempontokat, azonban ez a keret más területekre (lakók, lakókörnyezet stb.) is alkalmazható. A
kockázatértékelés munkakörönként is elkészíthető, erre a sablont követően mutatunk példát.
A sablon kitöltésének menete:
1. Határozza meg, mely területre, munkacsoportra, munkakörre vonatkozik a kockázatértékelés!
2. Határozza meg azokat a szempontokat, amelyek a kiválasztott téma esetében relevánsak! (Pl.
a környezet felmérése esetében szempontok lehetnek: közvetlen szomszédok, szolgáltatók a
lakókörnyezetben, lakók magatartása, lakók támogatása stb.)
3. A meghatározott szempontok mentén gondolja végig a lehetséges kockázati tényezőket! (Az
előző példánál maradva tényezők lehetnek: a szomszédok elutasítóak, túlzottan bevonódnak;
a szolgáltatók elutasítóak, nem rendelkeznek ismeretekkel stb.)
4. Ezt követően minden egyes kockázati tényező bekövetkeztének valószínűségét értékelje 1–4ig terjedő skálán, majd értékelje csakugyan 1–4-ig terjedő pontszámmal annak hatását. A két
számérték szorzata a kockázat mértéke.
5. Amennyiben a kockázat mértéke magasabb, mint 6, akkor érdemes beavatkozást tervezni
hozzá. Ha ez az érték magasabb, mint 9, akkor mindenképp tervezzen beavatkozásokat,
amelyekkel a kockázat mértéke csökkenthető!
Terület/
Munkakör
Adja meg azt a
munkakört vagy
munkacsoportot,
amelyre a
kockázatértékelést kitölti!
Itt adja meg
azokat a
szempontokat,
amelyeket a
kockázatértékelés során
figyelembe vesz!

Munkaköri
feladatok

Kockázati
tényezők

Lehetséges
tényezők,
amelyeket
szabadon
bővíthet.

Valószínűség

Hatás

Kockázat
mértéke

Mi a
valószínűsége a
tényező
bekövetkezé
sének? (1–4
közötti
értéket adjon
meg!)

Milyen
hatással lesz
ez a
működésre?
(1–4 közötti
értéket adjon
meg!)

A kettő
korábbi érték
szorzata.

Beavatkozások

Milyen
beavatkozásokkal
tudja ezt
elkerülni?

Túlgondozásból
adódó korlátozás
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Terület/
Munkakör
Adja meg azt a
munkakört vagy
munkacsoportot,
amelyre a
kockázatértékelést kitölti!

Kockázati
tényezők

Valószínűség

Hatás

Kockázat
mértéke

Beavatkozások

Hiányos
felkészítés az új
munkakörökre
Szemléletváltás
nem kellő
mértékű
Munkaerőhiány

Munkavégzés
helye

Munkaidő

Felelősség,
hatáskör,
önállóság

Nem történik
meg az
elköteleződés az
új struktúra
mellett
Kiégés,
túlterheltség
A rendelkezésre
állási ideje a
magánszférájáb
a is belenyúlik.
Túlzott
bevonódás a
lakók
mindennapi
életébe
Bántalmazás
esetén kisebb a
nyilvánosság,
kisebb a külső
kontroll
Jelentősen
megnehezül a
munkavégzés a
távolság miatt
A munkaidején
belül sokat kell
utaznia, pazarló
beosztás
Elmagányosodik, sok egyedüli
munkavégzés
Rossz vagy nem
az igényekhez
igazított a munka
időbeosztása
Helyettesítés,
szabadság nem
megoldható
Nincs
felkészülve arra,
hogy
vészjelzéseket,
bizonyos
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Terület/
Munkakör
Adja meg azt a
munkakört vagy
munkacsoportot,
amelyre a
kockázatértékelést kitölti!

Munkahelyi
team

Kockázati
tényezők

Valószínűség

Hatás

Kockázat
mértéke

Beavatkozások

tüneteket
felismerjen
Túllép a hatásvagy
kompetenciakörén
A protokoll
hiányzik vagy
nem jó
Nem tartja be a
protokollt
Az
adminisztráció
nehézkes, nincs
megfelelő
eszköz hozzá
Nincs ellenőrzés,
hiányzik a
kontroll és a
támogatás
Nem jut hozzá a
képzésekhez
Nem kapja meg
azt a támogatást
a teamtagoktól,
amire szüksége
lenne

Példa
Terület/
Kockázati tényezők
Munkakör
Támogató munkatárs
Munkaköri
feladatok

Valószínűség

Hatás

Kockázat
mértéke

Túlgondozásból
adódó korlátozás
Hiányos
felkészítés
az új munkakörökre

4

4

16

3

4

12

Szemléletváltás nem
kellő mértékű
Munkaerőhiány

4

4

16

4

4

16

Nem történik meg az
elköteleződés az új
struktúra mellett
Kiégés, túlterheltség

2

4

8

2

2

4

Túlzott bevonódás a
lakók
mindennapi

3

3

9

Beavatkozások

Képzés,
szemléletmódosítás
Képzés,
szemléletmódosítás
Képzés,
szemléletmódosítás
Jogszabályváltoztatás,
forrásteremtés
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Terület/
Munkakör

Kockázati tényezők

Valószínűség

Hatás

Kockázat
mértéke

Beavatkozások

életébe
Munkavégzés
helye

Munkaidő

Felelősség,
hatáskör,
önállóság

Munkahelyi
team

Bántalmazás esetén
kisebb
a
nyilvánosság, kisebb
a külső kontroll

4

4

16

Jelentősen
megnehezül
a
munkavégzés
a
távolság miatt
A munkaidején belül
sokat kell utaznia,
pazarló beosztás
Elmagányosodik, sok
egyedüli
munkavégzés
Rossz vagy nem az
igényekhez igazított a
munkaidő-beosztás
Helyettesítés,
szabadság
nem
megoldható
Nincs
felkészülve
arra,
hogy
vészjelzéseket,
bizonyos
tüneteket
felismerjen
Túllép a hatáskörén

2

3

6

3

3

9

2

3

6

3

3

9

3

3

9

2

4

8

Képzés, mentorálás

3

4

12

Képzés, mentorálás

A protokoll hiányzik
vagy nem jó

4

4

16

Protokollok
megalkotása – minta

Nem tartja
protokollt

a

3

4

12

Képzés, ellenőrzés

Az
adminisztráció
nehézkes,
nincs
megfelelő
eszköz
hozzá

3

4

12

IT-fejlesztés,
adminisztrációs
formanyomtatványok
és minták,
dokumentumtár
fejlesztése, központi
fejlesztésű szoftvert
használ, képzés

Nincs
ellenőrizve,
nincs külső kontroll és
támogatás
Nem jut hozzá a
képzésekhez
Nem kapja meg azt a
támogatást,
amire
szüksége lenne

2

3

6

3

3

9

3

3

9

Nem
partnerként
kezeli a gondozót,
hanem hierarchikus
viszonyban van
Nem
ismeri
az

3

3

9

2

3

6

be

Protokoll és küldő
kontroll,
képzés
(lakók és gondozók)

Esetfelelős
Munkaköri
feladatok

33.

Terület/
Munkakör

Kockázati tényezők

Valószínűség

Hatás

Kockázat
mértéke

Beavatkozások

ellátottakat

Munkavégzés
helye
Munkaidő

Felelősség,
hatáskör,
önállóság
Munkahelyi
team

Nem tudja kialakítani
a megfelelő arányt a
kétféle feladat között

3

3

9

Kevés
számú
fejlesztő
munkatárs
van
Nem eléggé felkészült
az irányítói, támogatói
szerepre
Nincs
lehetősége
továbbképzéseken
részt venni
Túl sokat kell utaznia

4

4

16

3

3

9

3

3

9

4

3

12

Helyettesítés,
szabadság
nem
megoldható
Rossz
munkaidőbeosztás
Megváltozik
a
munkabeosztása,
délutáni, esti munka
A rendelkezésre állási
ideje
a
magánszférájába
is
belenyúlik
Kiégés

4

3

12

3

3

9

3

3

9

4

2

8

3

4

12

Nem kap megfelelő
támogatást
a
teamtagoktól.

3

3

9

Jogszabályi változás,
forrás

Munkaszervezés –
kiváltás
során,
pályázatban tervezni
Jogszabályi változás,
forrás

Szupervízió,
teammunka, tréning
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INTÉZMÉNYI HUMÁNERŐFORRÁS-TERV

A modul célja

Lehetővé teszi az intézményi férőhely kiváltási folyamat tevékenységeihez,
feladataihoz, valamint az újonnan létrejövő szolgáltatási struktúra
működtetéséhez szükséges humánerőforrás-tervezést.
Három időszakot ölel fel: (1) jelenlegi intézményi működés, (2) átmeneti időszak,
(3) támogatott lakhatás szolgáltatói szervezeti profil.
A terv során szükséges meghatározni, hogy mely intézkedések szükségesek a
TL-működéshez szükséges humánerőforrás biztosításához (pl. továbbképzés,
átképzés, munkaerő-felvétel stb.)

A modul
eszközei

A munkatársak adatait tartalmazó és összegző Excel-adatbázis
Tervsablonok (Intézményi HR-terv, Egyéni munkavállalói terv)
Kitöltési útmutató
A terv készítéséért felelős:
 intézményvezető/ személyzeti vezető,
 Belső Szakmai Team.

Személyi
feltételek

Tárgyi
feltételek
A terv
elkészítésének
időigénye

A terv elkészítésében részt vesz:
 Belső Szakmai Team felelős munkatársa(i);
 szakmai vezető;
 intézményvezető ápoló/ápoló-gondozói feladatokat ellátó csoport
vezetője;
 projektmegvalósításért felelős munkatársak/ projektteam;
 fenntartó által kijelölt képviselő.
Szükség esetén nyomtató, Excel-kompatibilis számítógép, szövegszerkesztő
program.
Szükséges egyeztetésekkel és a fenntartó jóváhagyásával együtt kb. 2 hét.

Bevezető
Az Intézményi humánerőforrás-terv (továbbiakban: HR-terv) az IFKT része, és az intézményi
munkatársak felmérésének eredményeire alapozva készíthető el. A HRterv átfogó célja, hogy az
intézményi férőhely kiváltási folyamat tevékenységeinek, feladatainak biztonságos megvalósítását,
valamint az újonnan létrejövő szolgáltatási struktúra működtetéséhez szükséges humánerőforrástervezést lehetővé tegye és segítse.
A terv leírást ad a jelenlegi nagyintézményi struktúra, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális
bentlakásos intézmény HR-kötelezettségeiről és -lehetőségeiről, illetve a kiváltási folyamat
eredményeként létrejövő támogatott lakhatás (TL) szolgáltatás HR-igényeiről. Emellett alkalmas arra,
hogy a két működési forma közötti átmeneti időszak feladatait és HR-tervezési igényeit szolgálja.
Ebben a megközelítésben 3 időszakot ölel fel: (1) jelenlegi intézményi működési állapot, (2) átmeneti
állapot, (3) támogatott lakhatás szolgáltatói szervezeti profil.
A HR-terv alkalmas az intézményi férőhely kiváltási projekt tervezéséhez szükséges adatok
kinyerésére, illetve lehetővé teszi a kiírás elvárásaitól függően költségtényezők azonosítását. Az HRterv az Intézményi munkatársak felmérése modul eredményeire épül elsősorban, azonban szorosan
kell hogy kapcsolódjon a lakók felméréséhez is. A költségtervezés és a fenntarthatósági
számításokhoz számos költségelemével ad bemenetet, szervezeti szinten pedig a TL megvalósítása
során majd a szakmai programban, a szervezeti és működési szabályzatban jelennek meg
eredményei.
A HR-terv részletesen bemutatja a támogatott lakhatás szervezeti egységeit, az új szervezeti
struktúrát, a működéshez szükséges jogszabályon alapuló, egyéni szolgáltatási igényekhez igazodó
humánerőforrás-igényt, a munkaköröket, azok HR-struktúrán belüli helyét és a betöltésükhöz
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szükséges végzettségeket, képzettségeket, kompetenciákat. Az Intézményi munkatársak felmérése
modul szintén szolgál útmutatással ezekre vonatkozóan. A két dokumentum együtt kezelendő.
A HR-terv tartalmazza a munkatársak felvételére, illetve karrierlehetőségeire vonatkozó információkat,
intézkedéseket. Rendelkezik a helyettesítés szabályairól. A HR-terv meghatározza az új struktúrában
való működéshez kapcsolódó információs és kommunikációs utakat, felelősségi köröket.
Ahogyan az Intézményi munkatársak felmérése modul tartalmaz opcionális elemeket, a HR-tervet is
kiegészítjük az egyes munkatársakra vonatkozó, a lehetőségekhez és szükségletekhez igazodóan
elkészíthető Egyéni munkavállalói terv sablonnal. Az Egyéni munkavállalói terv célja az Intézményi
munkatársak felmérése modul eredményeinek összegzése, a kiváltási folyamat során tervezett
lépések meghatározása, valamint az új struktúrára vonatkozó tervek, elképzelések lefektetése. Az
Egyéni munkavállalói terv segítheti a munkatársak félelmeinek legyőzését, és átláthatóvá teszi a
dolgozók számára a folyamatot, illetve karrierjüknek alakulását.
A terv bemutatja a munkatárs feladatát a kiváltás során, tartalmazza a tervezett karrierútját (hol,
milyen munkakörben fog [tovább]dolgozni), meghatározza a munkatársak szolgáltatástervezésbe
történő bevonásának módját és területeit, az eddigiekben nem megvalósult át-/továbbképzési igényt,
a támogató szakemberek/szolgáltatások iránti igényt. Az Egyéni munkavállalói terv bemutatja továbbá
a munkatársak támogatására, motivációjára szolgáló eszközöket (pl. továbbképzés, tréning,
juttatások, teljesítményértékelés, jutalom stb.).
A HR-terv és az Egyéni munkavállalói terv rendszeres felülvizsgálata, valamint értékelése
elengedhetetlen a megfelelő és biztonságos szolgáltatástervezéshez, illetve szolgáltatásnyújtáshoz. A
felülvizsgálatok rendszerét az IFKT módszertani útmutatóban (IFKT-protokoll) rögzíteni kell. A kiváltási
projekt előkészítési szakaszán túl ki kell terjednie a megvalósítás és a későbbi működtetés időszakára
is. Az IFKT számos terve nem kizárólagosan a szervezeti átalakulási lépésekhez kapcsolódik,
hanem némi módosítással használható a működés során is. Ilyen dokumentum az Egyéni
munkavállalói terv, amely a karriertervezés eszköze lehet a későbbiekben is; vagy a Belső
Szakmai Team tagjai és a munkatársai kompetenciáinak leírása, amely a kiválasztási és a
felvételi eljárások során használható. A fejezetben ismertetett szempontok beépíthetőek az
éves munkatársi értékelésekbe, ahogy használható rendszeres önértékelésként a Munkatársak
önértékelési kérdőívének egyes elemei is.
Az intézményi dolgozók felmérése és a HR-terv keretei és korlátai
A tudatos HR-tervezés egy átgondolt szervezetfejlesztés keretében valósulhat meg. Az
IFKT-módszertan ezen moduljai adnak a szervezeti és működési jellegre, a változás
menedzselésére információkat, támpontokat, de ez nem elegendő ahhoz, hogy az
intézmény külső segítség nélkül komplex stratégiai dokumentumokat hozzon létre. A feladat
jellegéből fakadóan külső erőforrás, tanácsadás bevonása mindenképpen szükséges.

Szervezeti átalakítás
Az intézményi férőhely kiváltás folyamata egy átgondolt, szervezetfejlesztési munka
kíséretében lehet sikeres. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy az intézmény külső
szervezetfejlesztési tanácsadót vegyen igénybe. Különösen igaz ez abban az esetben, amikor egy
nagy szervezet bontja le és alakítja át működési módját, de igaz abban az esetben is, amikor új
szervezet hoz létre támogatott lakhatást mint új szolgáltatást. A szervezetfejlesztési munka
keretében létrejön egy végiggondolt és széles körben egyeztetett szervezeti stratégia,
megfogalmazásra kerül a mindenki által elfogadott szervezeti misszió és szervezeti értékek. A
dolgozók és a lakók is részesei lesznek a folyamatnak, így az elköteleződésük és részesedésük is
garantálható. A közösen megfogalmazott célok, értékek, működési rendszer és
szervezeti/szolgáltatói struktúra garantálja azt, hogy mindenki sajátjának érezze a folyamatot. A
szervezetfejlesztés keretében a kimeneti minőségi jegyek és az értékelési, visszajelzési rendszer is
kidolgozásra kerül. Ezekkel az eszközökkel a folyamatos visszacsatolás is biztosítható, amely a
fejlődés alapja.
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A kiváltás során megvalósuló szervezeti átalakulás folyamatát stratégiai döntések sora előzi
meg. Ezek között el kell döntenie a szervezetnek azt is, hogy milyen szervezeti stratégiát követ.
A szervezet az átalakulás során 3 fő időszakon megy keresztül, amikor időszaktól függően más-más
stratégiát alkalmazhat.
1. táblázat – A szervezeti átalakítás szakaszai

Időszak
Jelenlegi
intézményi
működési
állapot

Jellemző
A kiváltási projekt
megvalósítása zajlik
párhuzamosan, ekkor a
meglévő működést
stabilan biztosítani kell,
és gondoskodni
szükséges arról is, hogy
a kiváltás
megvalósításához
szükséges
többletkapacitások
rendelkezésre álljanak.

Átmeneti állapot

A meglévő struktúra
működtetése mellett a
kiváltási projekt
időszakában az elinduló
támogatott lakhatási
szolgáltatások
működtetése is feladattá
válik.

Támogatott
lakhatás
szolgáltatói
szervezeti profil

A támogatott lakhatás
működtetése, emellett
még a kiváltási projekt
zárása is feladat lehet.

Stratégia
Stabilitásra törekvő és
növekedést célzó
együttesen.
Erre az időszakra
jellemző stratégia lehet,
hogy a szervezet
törekszik a stabilitásra, de
szüksége lesz arra is,
hogy a növekedés felé
induljon el, és a többlet
munkaerőigényt az új
munkaerő felvételével,
esetleges belső
átszervezéssel oldja meg.
Többletkapacitás-igény a
dolgozók át- és
továbbképzési
kötelezettségéből adódó
időszakos munkaerőkiesés pótlása miatt is
jelentkezhet.
Stabilitásra törekvő és
növekedést célzó
együttesen, azonban a
növekedésre törekvés
hangsúlyosabbá válik.
Új munkakörök jelennek
meg, amelyekre a
felkészítés és képzés
folyamatos.
Új dolgozók felvétele
szükségessé válhat,
illetve rugalmas
foglalkoztatási formák
kialakítása is feladat
lehet.
Stabilitásra törekvő
stratégia.

Feladatok
Működtetés;
toborzás;
át- és továbbképzés;
betanítás;
egyéni és szervezeti
fejlesztés.

Működtetés;
toborzás;
át- és továbbképzés;
betanítás;
munkahelyi betanítás és
mentorálás az új
munkakörökben;
rugalmas foglalkoztatási
formák bevezetése;
egyéni és szervezeti
fejlesztés.

Működtetés;
mentorálás;
hatékony erőforrásgazdálkodás;
rugalmas
alkalmazkodás a
stabilitás biztosítása
mellett.

Egészleges stratégiaként valószínűleg nem lesz szükség a visszafejlesztést célzó szervezeti stratégia
alkalmazására, azonban egyes munkacsoportokat érinthet az átalakulás olyan módon, hogy a
munkatársak elbocsátása válik szükségessé. Az elbocsátással érintett munkacsoportok lehetnek a
technikai dolgozók csoportjai és nagy intézmény működtetését biztosító adminisztratív-operatív
csoportok. Az egészségügyi feladatokat ellátó munkacsoportok nagy száma is szükségtelenné válhat,
hisz a lakók a közösségben, a közösség más tagjaihoz hasonló helyen (körzeti orvos, fogorvos) veszik
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igénybe ezeket az ellátásokat. Végig kell gondolni, hogy elbocsátás nélkül hogyan tudnak más
munkakörökben továbbdolgozni ezek a munkatársak. Ehhez ad segítséget a dolgozók más
szaktudásainak, érdeklődési köreinek feltárása. A közösen kitalált és felajánlott új feladatokat a
munkavállalók nem mindegyike fogadja majd el, ebben az esetben gondoskodni kell arról, hogy a
munkavállaló biztonságosan hagyhassa el a szervezetet. Ideális esetben az intézmény támogatást ad
ahhoz, hogy új munkahelyet találjanak ezek a dolgozók. Ez megvalósítható karrier-tanácsadó
bevonásával.
Az átalakítás folyamata kihatással van a dolgozók munkajogi státuszára, összdolgozói szinten a
kollektív szerződésben megfogalmazottakra is. A szervezeti átalakítás során szükség van
munkajogász tanácsadó igénybevételére, aki a Belső Szakmai Team tanácsadó tagja.
Az átalakulás számos kihívással jár, és amint azt már leszögeztük, a lakók mellett a dolgozók
számára jelenti majd a legnagyobb kihívást, és tőlük követeli meg a legnagyobb
rugalmasságot. Emellett nagyon lényeges, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a dolgozók
lesznek azok, akik az átalakulás folyamatát, lényegét és célját a legközvetlenebbül és
mindennap közvetíteni fogják a felhasználók, a végső kedvezményezettek, a lakók felé.
A tervkészítés célja, hogy a meglévő erőforrások és a jövőbeni fejlesztési célok közötti összhangot
megteremtse, és segítsen felkészülni az átalakulásra. Mitől függ, hogy a terv valóban eléri a kívánt
célt?
A humánerőforrás-terv jellemzői:
 Tükrözi a szervezet munkatársak iránti elkötelezettségét, és tevékenységeiben fejezi ki, hogy
a dolgozók azok, akik az átalakulás kulcsszereplői, így ők azok, akik a szervezeti célokat napi
tevékenységükkel elérik.
 Stratégiailag kapcsolódik a HR-terv az intézmény missziójához és célkitűzéseihez.
 A tervnek felelőse van a vezetésben és a fenntartónál is, aki képviseli a tervben
megfogalmazottakat, és figyel arra, hogy a felülvizsgálatok időben megtörténjenek.

Tervkészítés módja
A terv készítéséért felelős:

Intézményvezető / személyzeti vezető
Belső Szakmai Team

A terv elkészítésében részt vesz

Belső Szakmai Team felelős munkatársa(i)
Szakmai vezető
Intézményvezető ápoló/ápoló-gondozói feladatokat
ellátó csoport vezetője
Projektmegvalósításért
felelős
munkatársak/projektteam

A belső tervezési munkát a projektmegvalósításért felelős munkatársak, projektteam és/vagy a Belső
Szakmai Team tagjai készítik, a fontos döntési pontokon érdemes a vezetők behívása.
A tervhez szükséges információs források:

Az
Intézményi
HR-terv
elsődlegesen
az
intézményben élők felmérése (egyéni kiváltási
szükségletfelmérés) és az Intézményi munkatársak
felmérése modulok eredményein alapszik.

A tervezés időigénye:

Szükséges
egyeztetésekkel
és
jóváhagyásával együtt kb. 2 hét.

A tervkészítés ütemezése

A HR-tervnek illeszkednie kell az intézmény lakóinak
egyéni kiváltási terveihez, a szolgáltatási gyűrű és
szolgáltatásfejlesztési
tervhez,
valamint
az
ingatlanportfólióhoz. Ezek között a tervek között és a
humánerőforrás-tervezés között meg kell teremteni
az együttműködés lehetőségét, a tervezési elemek

a

fenntartó

38.

közötti párbeszédet. A belső tervezési munkát a
projektmegvalósításért
felelős
munkatársak,
projektteam és/vagy a Belső Szakmai Team tagjai
készítik, a fontos döntési pontokon érdemes a
vezetők behívása.
A tervezés folyamata
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a HR-tervezés ideális folyamatát, illetve megjelöltük azokat a
kapcsolódási pontokat, ahol a tervezést más tevékenységekhez illesztve kell megvalósítani.
2. táblázat – A változásmenedzsment és a HR-tervezés folyamata

Folyamat

HR-tervezés lépései

1. lépés: a változás
halaszthatatlanságának érzékeltetése

Kapcsolódási pontok

Kimenet

Kommunikáció

SWOT analízis
eredményei
PEST elemzés
eredményei
Stakeholder elemzés
eredményei

2. lépés: a változást
irányító csapat
létrehozása

Belső Szakmai Team
tagjainak kiválasztása
(pályáztatás, delegálás)

Kommunikáció
HR-felmérés

Belső Szakmai Team
megalakulása és
működési rendjének
megalkotása

3. lépés: jövőkép
megalkotása

A szervezet
meghatározza jövőbeni
céljait, megfogalmazza
misszióját és alapvető
értékeit

Szervezetfejlesztés
Kommunikáció
HR-felmérés
Lakók felmérése

Szervezeti stratégia
Szakmai program
Szervezeti és
működési szabályzat
Belső Szakmai Team
működési módja,
mint példa a jövőbeni
működésre

4. lépés: a változtatás
jövőképének
kommunikálása

Belső Szakmai Team
tagjai kommunikációs
és/vagy könnyen érthető
kommunikációban jártas
szakember segítségét
veszik igénybe

Kommunikáció:
erőteljes külső és belső
kommunikáció

Külső és belső
kommunikációs
anyagok

5. lépés: a változást
akadályozó tényezők
azonosítása és
eltávolítása

Stratégiai tervek
felülvizsgálata
Stratégiai kihívások
meghatározása,
amelyekre reagálni
szükséges
Stratégiai HR
szempontok és
szükségletek
meghatározása

Igénybevevők jellemzői
Tervezett TLszolgáltatások
Tervezett ingatlanok és
azok környezete
Jelenlegi
humánerőforráskapacitás

HR-terv és HRprogramok
Intézkedések

MŰKÖDTETÉS időszaka
az alábbi lépések már a működés időszakában valósulnak meg, az IFKT-módszertan tervezési
moduljaira kell építeni ebben az időszakban.
6. lépés: rövid távú
Ütemezett kiköltözés
sikerek megtervezése esetén a HR-kapacitás
és megvalósítása
tervezésénél

Kommunikációs
Teljesítményértékelés
Kiváltási

HR-programok
Intézkedések
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Folyamat

HR-tervezés lépései

Kapcsolódási pontok

Kimenet

körültekintően kell eljárni, folyamat/pályázat
plusz kapacitás
eredményei,
bevonása időszakosan
megvalósuló TL-ek
szükséges
A tervezésre
párhuzamosan a
folyamatban lévő HR
ügyek működtetése
7. lépés: a
fejlesztések
megszilárdítása,
további fejlesztések
előkészítése
8. lépés: az új
megoldások
meggyökereztetése a
szervezeti kultúrában

Értékelések: Egyéni
kiváltási terv, Egyéni
munkavállalói terv,
IFKT, Visszacsatolások

Módosított
folyamatok, korrigált
célok és újragondolt
eszközök
Tanulószervezet
létrejötte

A stratégiai alapú humánerőforrás-tervezés alapfeltétele, hogy a szervezet stratégiai céljai világosak
legyenek, illetve stratégiai dokumentumai rendelkezésre álljanak. Ideális esetben a szervezet a
stratégiai célokra építve alakítja ki a szolgáltatásokat, és ehhez rendel humánerőforrás-kapacitást,
figyelembe véve a belső és külső környezetet.
Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a HR-terv elkészítése során támaszkodni kell az IFKT
egyéb moduljaira, a humánerőforrás-kapacitás csak a lakók Egyéni kiváltási tervei, a
Szolgáltatásfejlesztési és szolgáltatási gyűrű terv és az Ingatlanportfólió ismeretében
tervezhető, ugyanakkor a felmérések is adhatnak inputokat a tervkészítéshez, melyet a kitöltési
útmutatóban is jelzünk.
A tervezés kezdő lépéseként gondolják végig a következő kérdéseket!
Az értékelendő kérdések az Intézményi munkatársak felmérése modul adatai és a
Kockázatértékelésben feltárt akciók alapján válaszolhatók meg. A tervsablon kitöltéséhez szükséges a
kérdések végiggondolása. A válaszok rendszerezése a tervsablon kitöltése során történik meg.
Értékelendő kérdések:
 A jelenlegi működés, stratégia, vízió és értékek hogyan viszonyulnak az elérendő
működéshez, stratégiához, vízióhoz és értékekhez?
 Hol vannak a lényegi eltérések? Mit kell tenni annak érdekében, hogy az eltérés csökkenjen
vagy az új működési rendszer teljes egészében alkalmazható legyen?
 A jelenlegi munkaerő kompetenciája megfelel-e a stratégiai célok eléréséhez? Milyen új
kompetenciák szükségesek?
 A jelenlegi munkaerő felkészült a stratégiai célok megvalósítására? Milyen fejlesztésekre,
képzésekre, munkahelyi tréningekre van szükség?
 Kellően motiváltak-e a munkatársak a célok elérésében együttműködni? Milyen motivációs
eszközöket alkalmazhatunk? Milyen szinten (szervezeti, munkatársi, munkacsoporti) kell
bevezetni ezeket a motivációs eszközöket?
 Összességében elegendő ismereteit, tudását, attitűdjét és munkamódszereit tekintve a
jelenlegi munkaerőforrás a TL korszerű működtetéséhez?
 Hol vannak a fő hiányok? Milyen szintű képzési és felkészítési igény látható?
 Hol vannak a legkockázatosabb elemek? Milyen jellegűek ezek? Rendelkezésre állnak-e azok
a beavatkozások, amelyekkel ezek a kockázatok hatékonyan csökkenthetőek?
A működtetéssel, azaz a támogatott lakhatás munka- és feladatköreivel az Intézményi dolgozók
felmérése modulban részletesen foglalkoztunk. A működtetés és a HR-terv ennek az elérésére
irányul, összhangban a többi területen talált eredményekkel és elkészült dokumentumokkal.
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Elemzési és tervezési módszerek
A humánerőforrás-tervezés során több olyan módszer is alkalmazható, amely segíti a munkakörök
tisztázását, a jelenlegi és a jövőbeni kompetenciák és feladatok pontos illesztését. Az Ajánlások között
pontos hivatkozások és további segítség található a tervezési módszerekről és eszközökről.
Munkaelemzés
Objektív információszerzés a munka jellegéről, a munkával kapcsolatos lényeges információk
összegyűjtése, integrálása. Ide tartozik a munkatevékenységek pontos és részletes lebontása
altevékenységekig, allépésekig. Ideális esetben időtartamot is hozzá lehet, illetve kell rendelni, ezáltal
a tervezésben is segítséget nyújt. Le kell írni a fizikai környezetet (zajos munkakörnyezet, folyamatos
interakció más emberekkel, elszigetelt munkakörnyezet stb.), a munkakörnyezet pszichés jellemzőit
(monotóniatűrést kíván, nagyfokú stresszterheléssel jár, változó ingerek és kihívások stb.). A
munkaelemzés speciális szaktudást igényel, azonban egy-egy munkatevékenység részletes
végiglistázása és a jellemzőinek feltárása hasznos támpont lehet a tervezés, illetve sokkal inkább a
későbbi újratervezések során.
Azt javasoljuk, hogy egyes munkatevékenységeket elemezzenek végig a következő módon:
Ápoló-gondozó
- Fizikai munkajellemzők felsorolása:
- Pszichés munkajellemzők felsorolása:
- Tevékenységek:
6–10 óráig (illetve illesszék a munkahely jellemző műszakbeosztásához az időintervallumot)
o elvégzett tevékenységek sorban
o mennyi ideig tartott az adott tevékenység (nem probléma, ha itt egészen apró
időegységeket kapunk)
o hány főre irányult a tevékenység (egyéni vagy csoportos)
o kivel kapcsolódott a tevékenység során (munkatárs saját munkacsoportból, más
munkacsoport munkatársa, külső szolgáltató stb.)
A szempontok munkakörönként vagy feladatkörönként változhatnak. Illesszék a szempontrendszert
minden esetben a munkatevékenység jellegéhez!
Az intézmény munkatársainak felmérése modulban bemutatjuk a támogatott lakhatás egyes
szolgáltatási elemeihez kapcsolódó feladatokat és kompetenciákat. A fenti módszert alkalmazva jó
áttekintő képet kapnak arról, hogy a jelenlegi tevékenységelemek hogyan illeszkednek a TL
tevékenységeihez és feladataihoz, így a párosítás és áttekintés során könnyebbé válik a régi és az új
munkák és feladatkörök összeillesztése. Egy ilyen típusú összevetésből kirajzolódnak azok a
feladatok, amelyeket a TL-ben meglévő jelenlegi belső erőforrásaival le tud fedni, illetve azok,
amelyek új feladatok, és bevezetésükhöz a munkatársak felkészülése szükséges.
Munkakörelemzés
Információszerző és rendező eljárás, amelyben a munkakörhöz tartozó felelősségi köröket,
feladatokat és mindazokat a követelményeket határozhatjuk meg, amelyekkel a munkakör
betöltőjének rendelkeznie kell. Célja a munkaköri feladatoknak, felelősségeknek, a munkavégzés
környezeti feltételeinek és a feladatok teljesítéséhez szükséges kompetenciáknak a vizsgálata.
Ehhez az elemzéshez számos támpont található az Intézményi dolgozók felmérése dokumentumban,
illetve a munkaköri checklist is tartalmazza ezeket a szempontokat. Fontos, hogy itt a feladatokra, a
szükséges személyes és szakmai kompetenciákra található összefoglalás, azonban a felelősségi
köröket, a környezeti feltételeket (változó munkahely, állandó munkahely, foglalkoztatás formája stb.) az
intézménynek a sajátosságaihoz igazítva kell megalkotnia. Ehhez a következő alapkérdéseket követheti:
1. Mit tesz a munkavállaló?
a. Feladatok meghatározása
b. Felelősségi körök meghatározása
c. Betölthetőek egyes feladatelemek önkéntesekkel?
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2. Hogyan végzi?
a. Módszerek
b. Eszközök
c. Technikák
3. Milyen céllal végzi?
a. Szolgáltatások
4. Kompetenciák
a. Készségek, képességek
b. Tudás, ismeret
c. Fizikai, mentális, pszichés adottságok
Egy-egy munkakör szisztematikus elemzése nemcsak a tervezési folyamatot segíti ebben a fázisban,
hanem a későbbi visszaellenőrzéseket és korrekciókat is megkönnyíti. Számítani kell arra, hogy a
most kialakított munkakörök a szabályozási dokumentumok jövőbeni esetleges változásaival
módosulni fognak. Ebben az esetben sokkal egyszerűbb a módosítás munkavállalókra és munka-,
illetve feladatkörökre vetített értékelése, ha részletes lebontással rendelkezünk. A szükséges
korrekciók iránya, a hiánykompetenciák, az átszervezések meghatározása sokkal könnyebb lesz.
Interjú a munkavállalókkal
Az interjú személyesen és mélyebben tárja fel az egyes munkakörökhöz szükséges kompetenciákat,
igényeket, elvárásokat és karrierterveket. Időigényes, hiszen személyes találkozást igényel, azonban
éppen ez az előnye is. Sokkal alaposabb és mélyebb feltárásra ad lehetőséget a személyes
beszélgetés. Az interjút lehetőség szerint egy jó szemléletű közvetlen felettes vagy a belső szakmai
tag egy alkalmas tagja végezze!

A HR-terv kitöltési útmutatója
A. Az intézményi férőhely kiváltási projekt rövid leírása
Kérjük, mutassa be az intézményi férőhely kiváltási projektet összefoglaló módon a megadott
szempontok szerint!
Mi a projekt fő célja?
Hol valósul meg a projekt?
Milyen tervezett új lakhatási formák jönnek létre és milyen létszámokkal?
Milyen más szociális vagy egyéb szolgáltatást (különös tekintettel foglalkoztatás
létrehozására) terveznek megvalósítani a projektben?
B. Az intézmény stratégiai céljai
Kérjük, mutassa be az intézménykiváltással összefüggő szervezeti céljait a megadott szempontok
szerint!
A vízió (jövőkép) megfogalmazásának jellemzői:
a hosszú távú jövőbe mutat,
nagyon rövid,
mindenki számára érthető,
statikus, jövőbeli állapotot ír le.
A misszió (küldetés=az intézmény átfogó célja) megfogalmazásának jellemzői:
arra ad választ, hogy kik vagyunk, kiért vagy miért dolgozunk,
az intézmény átfogó célját összegzi,
az intézmény értékrendjét sugallja,
rövid (2-3 mondat) és dinamikus,
csak egy intézményre jellemző,
minden esetben a környezetre reagál,
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újraértékelhető és módosítható (akár évenként),
a célcsoporton van a hangsúly,
a kimenetre (outcome) koncentrál, és nem az operatív tevékenységekre (output).

Értékek:
A szervezeti kultúrából kiindulva mindazon alapértékek, amelyeket a szervezetben dolgozók
közösen vallanak.
Fontos, hogy a kimondott értékek egybeessenek a gyakorolt értékekkel, ezért érdemes a
szervezeti értékek meghatározása során az egyéni (személyes) értékekből kiindulni, és
közösen definiálni az értékeket, majd kiválasztani a szervezeti értékrendbe tartozókat.
Szervezeti érték lehet például a másság tisztelete, a hatékonyság, a részvételi elven történő
döntéshozás stb.
Pl.
Vízió: a közösségben működő lakhatási egységek személyre szabott szolgáltatási rendszerrel.
Misszió: elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az igénybevevők életminőségét maximalizálva egyénre
szabott támogatott lakhatási szolgáltatásokat biztosítsunk.
Értékek:
Participáció
Egyenlő esélyű hozzáférés
Személyre szabottság
C. A szervezet bemutatása
Kérjük, mutassa be az intézmény jelenlegi struktúráját szervezeti diagram segítségével. Célja, hogy
láttassa a jelenlegi szervezeti felépítést, mivel ehhez képest kell elmozdulást terveznie, illetve az új
struktúrához humánerőforrást rendelnie.
D. A létrejövő támogatott lakhatás szolgáltatásai
Kérjük, mutassa be az intézmény átalakítása során létrejövő új struktúrát szervezeti diagram
segítségével. Célja, hogy láttassa a tervezett szervezeti felépítést, mivel ehhez képest kell
elmozdulást terveznie, illetve az új struktúrához humánerőforrást rendelnie. Ha szükséges, röviden
ismertesse a tervezett változásokat és az új struktúra alapvető jellemzőit.
E. A létrejövő támogatott lakhatás munkaerőigénye
Kérjük, mutassa be az intézmény átalakítása során létrejövő új struktúra munkaerőigényét a megadott
szempontok szerint. A foglalkoztatás piaci környezetéhez használja a Környezet felmérése modul
eredményeit, az Excel-adatbázisában található összesítő adatokat, grafikonokat!
F. Jelenlegi humánerőforrás
Kérjük, mutassa be a megadott szempontok alapján, hogy milyen humánerőforrás jellemzi az
intézményt! Használja az Intézményi munkatársak felmérése modul Excel-adatbázisában található
összesítő adatokat, grafikonokat!
Ez az áttekintés a jelenlegi gyakorlatra néz rá, csak röviden értékelje ezt! Célja, hogy lássa a jelenlegi
működést, mivel ehhez képest kell elmozdulást terveznie.
G. A jelenlegi humánerőforrás
munkaerőigényével

összevetése

a

létrejövő

támogatott

lakhatás

Kérjük, mutassa be a megadott szempontok alapján, hogy a jelenlegi humánerőforrás-kapacitás
milyen mértékben képes megvalósítani a tervezett támogatott lakhatást és egyéb szolgáltatásokat.
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Ehhez segítséget ad:
A munkatársak egyéni jellemzőinek értékelése: a készségek, a gyakorlat, az érdekek, az igények
elemzése (Intézményi munkatársak felmérése – önértékelő kérdőív eredményei)
Tevékenységek/munkák elemzése: az elvégzendő feladatok, az igényelt szakképzettség, a
feladatok (Intézményi munkatársak felmérésében munkakörönként)
További szempontok:
Külső környezet értékelése: a törvények, rendeletek, a munkaerőpiac és a munkaerőpiacot
befolyásoló tényezők elemzése és értékelése
H. Tervezett beavatkozások
A beavatkozások tervezése során mindig értékelje és vegye figyelembe a következő szempontokat is:
Költségek
Megvalósíthatóság
Lehetséges pozitív és negatív következmények értékelése
Fenti szempontok csak a Környezet felmérése, a Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv
modulokkal és a pénzügyi tervezéssel összhangban, közös munkában képzelhető el.
I. Lehetséges beavatkozások
Hiányzó munkaerő
Munkaerő-felvétel: Amennyiben szükség van új munkaerőre, akkor a felvételi eljárás
meghatározása munkakörönként
Túlóra
Előléptetés, képzés-fejlesztés, átirányítás
Részmunkaidősök munkaidejének növelése
Helyettesítés végiggondolása
Hiányzó kompetencia
Szükséges képzések és tréningek tartalmi meghatározása
Intézményi képzési terv elkészítése
J. Akcióterv
A terv tartalmazza a tervezett beavatkozások mentén annak felelőseit, ütemezését, elvárt hatásait,
számszerűsíthető eredményeit! Az akcióterv a szervezeti átalakítás idejére vonatkozzon!
A tervezett beavatkozásokhoz illeszkedően mutassa be az átmeneti időszakra vonatkozóan (csak azt
a területet fejtse ki, amelyik területen beavatkozást tervez):
A munkatársak felvételére vonatkozó információkat, eljárásrendet
A munkatársak plusz díjazására vonatkozó szabályokat
A munkatársak karrierlehetőségeit, előléptetés, átképzés stb. szabályait
A rugalmas foglalkoztatási formák lehetőségeit
A helyettesítés rendjét

Az Egyéni munkavállalói terv kitöltési útmutatója
Az Egyéni munkavállalói terv az IFKT-módszertan opcionális eleme. A tervkészítés célja, hogy
a munkavállaló tudatosan tervezze és értékelje szakmai előrehaladását, emellett a
karriertervezés eszközeként is használható. Az Egyéni munkavállalói tervet egyénileg töltik ki a
dolgozók, a kitöltésben a Belső Szakmai Team tagjai és a közvetlen felettese nyújt segítséget. A
fejlődés szempontjainál a jövőbeni TL humánerőforrásához szükséges személyes és szakmai
kompetenciák elérése ad támpontot. A terv hasznos lehet munkahelyváltás esetén is. Az itt
összegyűjtött információkat sok esetben nem gyűjtik a munkavállalók kellő tudatossággal, ami a
karrieresélyeiket rontja.

44.

A terv elkészítése során vegyék figyelembe, hogy a jó terv:
 reális (elérhető célokat fogalmazzon meg!);
 nyomon követhető;
 értékelhető.
A. Alapadatok
Munkavállaló neve
Munkaköre
Közvetlen felettese
Munkába állás dátuma
B. Jelenlegi munkakör és feladatok
Munkakörének, feladatainak rövid összefoglalása
Fogalmazza meg röviden, hogy jelenlegi munkakörében milyen feladatai vannak! Használja ehhez
jelenlegi munkaköri leírását, ugyanakkor igyekezzen saját szavaival feltölteni feladatokkal ezt a leírást!
Értelmezze feladatait saját maga számára!
A munkakörhöz szükséges tréningek, képzések és ezek elvégzésének dátuma
Gondolja végig és időrendben szedje össze, hogy milyen végzettségei, képesítései vannak, amelyek
jelenlegi munkakörének betöltéséhez szükségesek! Egyes képzések során megszerezhető ismeretek
a szakma fejlődésével elavulttá válnak, az ismeretek felfrissítése szükséges lehet. Ezt jelölje meg a C
pontban!
Egyéb tréningek és képzések, valamint ezek elvégzésének dátuma
Soroljon fel minden olyan tréninget és képzést, amelyet elvégzett, de nem feltétlenül kapcsolódik
jelenlegi munkaköréhez! Ezeken a területeken kompetenciával, ismeretekkel, esetleg szakmai
gyakorlattal is rendelkezhet, amely a TL rugalmas rendszerében hasznosítható lesz, illetve
munkahelyváltás esetén támaszkodhat ezekre a képesítésekre, képzésekre.
C. Fejlődés és előrelépés
A további fejlődéshez szükséges területek/kompetenciák/ismeretek
Felettese segítségével gyűjtse össze azokat a képzéseket és tréningeket is, amelyeket nem végzett
el, de szükségesek munkaköréhez!
Elérendő célok, teljesítendő képzések és ezek elérésének céldátuma
Sorolja fel az új munkakörhöz vagy a további fejlődéséhez és szakmai előrelépéséhez szükséges
képzéseket, tréningeket!
Egyéb fejlesztendő területek, képességek
Karrierjét, szakmai előrehaladását segítő nem szakmai tréningek és képzések felsorolása (pl.
nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek stb.). Amennyiben reális, itt is határozzon meg elérési
dátumot vagy lépéseket, amelyekkel céljához közelebb juthat!
Dátum
Elkészítés dátuma
Munkavállaló aláírása
Munkáltató aláírása
A felülvizsgálat dátuma
A tervet rendszeresen 1 éven belül érdemes felülvizsgálni. Mindig frissítse Egyéni tervét, ha az abban
foglaltakban változás áll be! A tervet készítő felelőssége és egyéni karriertervének megvalósulásának
záloga, hogy ezt a feladatot komolyan veszi-e.
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Ajánlások
A humánerőforrás-gazdálkodás teljessége a módszertanban nem jelenhet meg, ezért javasoljuk a
következő dokumentum áttekintését és tanulmányozását:
Fodor Valéria – Nickl Gabriella – Szatmáriné dr. Balogh Mária – Viktorné Erdős Eszter (2007) HEM:
Humánerőforrás-menedzsment. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók, Budapest, 2007.
http://www.feherkereszt.hu/2012/data/userfiles/file/tudastar/HEM.pdf
A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások sztenderdizációs folyamatában készült standard a
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások általános szakmai követelményei mentén bemutatja a
teljes humánerőforrás-menedzsmentet, ezért jól használható a vezetők számára a későbbi
működtetés során is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezés és megvalósítás során mindig a hatályos
jogszabályokat kell figyelembe venni.
Ajánljuk továbbá a következő kézikönyv tanulmányozását is:
Kőnig Éva (szerk.) (2011). Stratégiai tervezés a szociális munkában. Szociotéka, Debrecen
http://docplayer.hu/415490-Strategiai-tervezes-a-szocialis-munkaban.html
Ebben a munkában a stratégiatervezés lépései és eszközei mellett számos gyakorlati példa jelenik
meg a szociális területen releváns tervezési környezetre vonatkozóan.
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DOKUMENTUMTÁR

Munkatársak adminisztratív adatai
Kitöltés ideje (év, hónap, nap):
Munkavállaló intézményének profilja:

□ Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona,
átmeneti intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon

□ Súlyos fogyatékosokat ellátó csoport
□ Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona,
átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye,
rehabilitációs célú lakóotthona

□ Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti
intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs
célú lakóotthona
Munkavállaló neve:
TAJ-szám:
Neme:

□ Férfi □ Nő

Születési ideje:
Lakcíme (irányítószám, település,
közterület neve, házszám):
Munkavállaló munkaköre:
Kapcsolt munkakör (ha van):
Kapcsolt munkakör (ha van) napi
óraszáma:
Végzettsége(i):

Felsőfokú képesítés:
Középfokú képesítés:
OKJ-s képesítés:

Foglalkoztatási státusz:

□ teljes munkaidő
□ részmunkaidő, óraszám:_____

Egyéb rugalmas foglalkoztatási
formák:

□ távmunka
□ rugalmas munkaidő (kötetlen munkaidő, csúsztatott
munkavégzés, törzsidő stb.)

□ munkaidőkeret
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□ osztott munkakör
Jelen munkakörben eltöltött idő:
Kapcsolt munkakör esetén abban a
munkakörben eltöltött idő:
Alapbér:
Pótlékok:
Cafeteria

_____ év _____ hónap
_____ év _____ hónap
Bruttó __________________ Ft/hó
Bruttó __________________ Ft/hó
Bruttó __________________ Ft (átlagosan)

Munkavégzés helye(i) (Pl. xxx
lakóotthon, pontos cím)

Közvetlen felettese:

□ intézményvezető
□ szakmai vezető/szakmai igazgatóhelyettes
□ osztályvezető

Személyes gondoskodást végző,
továbbképzésre kötelezett -e?

□ igen □ nem

Hiányzó továbbképzési pontok
száma:
Továbbképzési pontok gyűjtésének
határideje (évszám):
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Munkatársak önértékelő kérdőíve
Kitöltő neve:
Kitöltés időpontja:
Amennyiben a kérdésnél nincs más utasítás, válaszát soronként jelölje x-szel!
1. Alapfogalmak ismerete
A felsorolt fogalmak a támogatott
lakhatásban a lakók támogatott
életvitelének biztosításához
lesznek szükségesek.
Támogatott lakhatás
Életminőség
Szükséglet
Természetes támogatók
Támogatói háló
Közösség szerepe a fogyatékos,
pszichiátriai beteg és
szenvedélybeteg személyeknek
nyújtott szolgáltatásokban
2. Gyakorlati módszertani
eszköztár használata
A felsorolt fogalmak a támogatott
lakhatásban a lakók támogatott
életvitelének biztosításához
lesznek szükségesek.
Személyközpontú tervezés
Támogatott döntéshozatal
Esetkezelés
3. Célcsoportok ismerete

Magabiztos ismereteim
vannak, gyakorlatban
használom és alkalmazni
tudom tudásomat. (4)

Vannak ismereteim, a
gyakorlatban való
alkalmazáshoz támogatásra
és irányításra van
szükségem. (3)

Számomra kevésbé ismert
fogalom, képzésre és
felkészítésre van
szükségem. (2)

Ismeretlen fogalom
számomra, nem tudom
tevékenységhez vagy
feladatkörhöz kapcsolni.
(1)

Magabiztos ismereteim
vannak, gyakorlatban
használom és alkalmazni
tudom tudásomat. (4)

Vannak ismereteim, a
gyakorlatban való
alkalmazáshoz támogatásra
és irányításra van
szükségem. (3)

Számomra kevésbé ismert
fogalom, képzésre és
felkészítésre van
szükségem. (2)

Ismeretlen fogalom
számomra, nem tudom
tevékenységhez vagy
feladatkörhöz kapcsolni.
(1)

Magabiztos ismereteim
vannak, gyakorlatban
használom és alkalmazni
tudom tudásomat. (4)

Vannak ismereteim, a
gyakorlatban való
alkalmazáshoz támogatásra
és irányításra van
szükségem. (3)

Számomra kevésbé ismert
célcsoport, képzésre és
felkészítésre van
szükségem. (2)

A célcsoport ismeretlen
számomra, nincs
tapasztalatom a területen
(1)

Értelmi fogyatékosság
Autizmus spektrum zavar
Mozgásszervi fogyatékosság
Látássérülés
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Hallássérülés
Beszéd-fogyatékosság
Pszichoszociális fogyatékosság
(pszichiátriai betegek)
Szenvedélybetegség
4.1. Egyéni és csoportos
munkaformák

Rendszeresen tartunk
közös team
megbeszéléseket más
munkacsoportokkal és a
saját munkacsoportunk is
teamben dolgozik. (4)

Alkalmanként egyeztetünk
más munkacsoportokkal
vagy csoportosan a saját
munkacsoportomban, de ez
esetleges. (3)

Csak a saját
munkacsoportom tagjaival
dolgozom együtt, más
munkacsoportokkal
érintőleges vagy egyéni a
kapcsolatom. (2)

Nem dolgozom más
csoportokkal együtt,
egyedül dolgozom. (1)

Rendszeresen tartunk
esetmegbeszéléseket más
munkacsoportokkal és a
saját munkacsoportunkon
belül is egy-egy lakóval
kapcsolatban. (4)

Alkalmanként tartunk
esetmegbeszéléseket,
amennyiben szükségessé
válik. (3)

Ritkán tartunk
esetmegbeszéléseket, csak
nagyon különleges, kirívó
esetben
. (2)

Nem tartunk esetmegbeszéléseket/Nem
veszek részt rajta. (1)

Naponta (4)

Hetente (3)

Team munka

Esetmegbeszélés
4.2. Kivel milyen gyakran
dolgozik együtt?
Lakókkal
Családtagokkal
Munkatársakkal
Lakókörnyezetben található
szolgáltatókkal
Foglalkoztatókkal
5.1 Egyéb ismeretek,
kompetenciák

Professzionális
ismereteim mellett egy
speciális szoftvert is
magabiztosan
használok. (4)

Professzionális
ismeretim vannak. (3)

Ritkábban (2)

Felhasználói szint: MS
Office
programcsomag, a
Word és az Excel
programok, illetve
valamilyen levelező
programot ismerek és
biztosan használok.
(2)

Nincs kapcsolatom (1)

Alapszintű ismereteim
vannak: szövegek
gépelése Wordben,
alapműveletek
Excelben. (1)

Nincs ismeretem, nem
tudok informatikai/
számítástechnikai
eszközöket és
programokat
használni. (1)

Informatika/számítástechnika
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5.2 Milyen speciális ismeretekkel. tapasztalatokkal
rendelkezik?
Sorolja fel, hogy milyen ismeretekkel, kompetenciákkal
rendelkezik munkakörétől függetlenül. Például: jogosítvány,
kézművesség, zenei hangszeren való játék, varrás, festészet,
kertészeti ismeretek, korábbi munkatapasztalat, illetve ha
jelenlegi munkakörében nem ez a feladata, a hátrányos
helyzetű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalatai.
5.3 Milyen speciális ismereteit szeretné fejleszteni?
Sorolja fel, hogy mely speciális ismereteket, kompetenciákat
szeretné fejleszteni. Ide tartozhat minden ismeret, képzettség,
amelyet jelenleg nem használ munkája során.
6. Szemléletmód. Mit gondol a
Teljes mértékben
következő állításokról?
egyetértek, minden
személy esetében igaznak
tartom. (4)
A fogyatékos, pszichiátriai beteg
és szenvedélybeteg emberek a
társadalom egyenrangú tagjai.
A fogyatékos, pszichiátriai beteg
és szenvedélybeteg emberek
képesek döntéseket hozni életük
minden területén.
Minden fogyatékos, pszichiátriai
beteg és szenvedélybeteg
személy képes a közösségben
élni, nincs szükségük intézményi
ellátásra.
7. Jelenlegi munkaköröm
értékelése

Elégedett vagyok,
kompetenciámnak,
igényeimnek és
elképzelésemnek
megfelel. (4)

A jobb képességgel
rendelkezők igen, de
komplexebb problémával
élők nem. (3)

Kizárólag támogatással,
önállóan ezt
elképzelhetetlennek tartom.
(2)

A jelenlegi ellátórendszer
megfelelő, veszélyes ezt
megváltoztatni és a
közösségben önállóan élni
támogatásra szoruló
embereknek. (1)

Kompetenciámhoz képest
jóval alatta maradnak a
munkahelyi elvárások.
Képes lennék
több/összetettebb feladatok
ellátására is (3)

Kompetenciámhoz képest
jóval többet követel
munkaköröm. (2)

Nem tudom megítélni. (1)

Hogyan értékeli jelenlegi
munkakörét és az ahhoz
kapcsolódó elvárásokat?
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8.1 Képzési igények, szükségletek
Jelölje meg aláhúzással, hogy mely területeken lenne
szüksége továbbképzésre saját meglátása szerint. Több
választ is megjelölhet!

8.2 Milyen támogatásokat, segítséget venne igénybe
munkája során, amennyiben lenne rá lehetőség?
Aláhúzással több válasz is jelölhető.

8.3 Gondolkodik-e (további) felsőfokú szakképesítés,
felsőoktatási diploma megszerzésében?
Jelölje aláhúzással!

Célcsoport-specifikus ismeretek:
- értelmi fogyatékos személyek támogatása
- autizmus spektrum zavarban érintett személyek támogatása
- mozgássérült emberek támogatása
- látássérült emberek támogatása
- hallássérült emberek támogatása
- beszédfogyatékos emberek támogatása
- pszichoszociális fogyatékosságban érintett (pszichiátriai beteg) személyek
támogatása
- szenvedélybeteg emberek támogatása
A közösségi ellátás és a támogatott életvitellel kapcsolatos ismeretek
- Támogatott lakhatás
- Életminőség
- Szükségletek
- Természetes támogatók és támogatói háló
- Közösség szerepe a fogyatékos, pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg
személyeknek nyújtott szolgáltatásokban
- Támogatott döntéshozatal
- Személyközpontú tervezés
- Esetkezelés
- rendszeres esetmegbeszélés
- szupervízió
- mentorálás
- informatikai ismeretek, tanácsadás
- egyéb, éspedig:
-

nem
igen, szociális tématerületen
igen, pedagógiai, vagy gyógypedagógiai területen
igen, egészségügyi területen
igen, pszichológiai területen
igen, egyéb területen:

8.4 Képzések, amelyeket szívesen elvégezne, de nem
feltétlenül szükséges jelenlegi munkájához, és nem
tartalmazza a fenti felsorolás.
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9. Esetleges munkakörváltás El tudja-e képzelni, hogy a
jelenlegi munkaköre megváltozik? Jelölje aláhúzással, hogy
esetleges munkakörváltás esetén milyen terület érdekelné.
10.1. Milyen munkaszervezési forma lenne ideális Önnek?
Jelölje aláhúzással, hogy milyen foglalkoztatási forma ideális
az ön számára.
10.2 Milyen elvárásai vannak a munkavégzés helyével
kapcsolatban? Jelölje aláhúzással, hogy a munkavégzés
helyével kapcsolatban milyen elvárásai vannak.

-

Nem kívánok jelenlegi munkakörömön változtatni.
Igen, a jövőben is kifejezetten a kliensmunka érdekel.
Igen, a jövőben szívesen dolgozom adminisztratív munkakörben.
Igen, a jövőben inkább szervezni és koordinálni szeretnék.
Igen, új munkakör betöltése érdekében képzésen is részt vennék.
Rugalmas, akár osztott munkakörben is el tudom magam képzelni a jövőben.
Csak teljes állásban tudok dolgozni, fix beosztás mellett.
Részmunkaidős foglalkoztatás is megfelel számomra.
Részben távmunkát is szívesen vállalok.
Szívesen utazom nagyobb távolságba is.
Szívesen utazom kisebb távolságba.
Fontos az állandóság, fontos, hogy egy helyhez kötődjek, ahova minden nap
bemehetek.
Fontos, hogy munkahelyem a lakóhelyemen legyen.
Nem szeretnék telephelyek/szolgáltatási helyek/lakások között ingázni
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Humánerőforrás-terv
Intézmény megnevezése:
Elkészítés dátuma:
Készítette:
Első felülvizsgálat tervezett időpontja:
További felülvizsgálatok rendszeressége:
Felülvizsgálatok elkészítéséért felelős munkacsoport/beosztás:
Jóváhagyta:
.

Az intézményférőhely-kiváltási projekt rövid leírása
Mi a projekt fő cél?
Hol valósul meg a projekt?
Milyen tervezett új lakhatási formák jönnek létre és milyen létszámokkal?
Milyen más szociális vagy egyéb szolgáltatást (különös tekintettel foglalkoztatás
létrehozására) terveznek megvalósítani a projektben?

A. Az intézmény stratégiai céljai
Vízió
Misszió
Értékek
B. A szervezet bemutatása
C. A létrejövő támogatott lakhatás szolgáltatásai
D. A létrejövő támogatott lakhatás munkaerőigénye
Létszám
Munkakörök
Képzettségi profil
Kompetenciák
Munkaszervezés jellemzői
Amennyiben tervezett foglalkoztatást, mutassa be, hogy milyen munkaerőigénye van
ennek, illetve hogyan tudja biztosítani!
Mutassa be a foglalkoztatás piaci környezetét!
E. Jelenlegi humán erőforrás
Jelenlegi személyzeti (HR) tevékenység
Létszám
Munkakörök
Képzettségi profil
Kompetenciák
Jelenlegi hiányok: képzettség, erőforrás, kompetencia
Munkaszervezés jellemzői
F. A jelenlegi humán erőforrás összevetése a létrejövő támogatott lakhatás
munkaerőigényével
Összhangban lévő igények
Munkaerő-felesleg és -hiány
G. Tervezett beavatkozások
H. Akcióterv
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Egyéni munkavállalói terv
A. Alapadatok
Munkavállaló neve
Munkaköre
Közvetlen felettese
Munkába állás dátuma
B. Jelenlegi munkakör és feladatok
Munkakörének, feladatainak rövid összefoglalása
A munkakörhöz szükséges tréningek, képzések és ezek elvégzés dátuma
C. Fejlődés és előrelépés
A további fejlődéshez szükséges területek/kompetenciák/ismeretek
Elérendő célok, teljesítendő képzések és ezek elérés céldátuma
Egyéb fejlesztendő területek, képességek
Dátum
Munkavállaló aláírása
Munkáltató aláírása
A felülvizsgálat dátuma
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FOGALOMTÁR

FOGALOM
Adatbázis

Aktív korúak
ellátása

Árvaellátás
Átláthatóság
(transzparencia)

Attitűdskála

Autizmus
spektrum zavar

4

LEÍRÁS
Adatbázis alatt a módszertani fejlesztés során előre megtervezett és
előkészített adatgyűjtő űrlapok segítségével feltölthető Excel táblázatokat
értünk, melyek célja, hogy az egyes felmérésekben kapott eredményeket
rögzítése, illetve a tervezés egészét tekintve egységes és/vagy egymással
összevethető,
összekapcsolható
tervezési
adatokat
tároljon.
Az
adatbázisokat a fenntartó és az intézmény igényeit is figyelembe véve
alakítjuk ki, mert azok alkalmassá tehetők a hosszú távú adatgyűjtésre,
adatelemzésre, tervezésre; részben betölthetik az IFKT folyamat
nyomonkövetésének, monitorozásának szerepét is.
2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátását a járási hivatal állapítja meg.
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására
jogosultak pénzbeli ellátásának két típusa van: a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás biztosítható a munkavégzésre alkalmas személyek
részére, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás biztosítható a munkavégzésre valamilyen okból nem alkalmas
személyek részére.
A megváltozott munkaképességű személyeket az árvaellátás életkorra
4
tekintet nélkül megilleti.
A szervezet jogállására, felhatalmazására, stratégiájára, tevékenységére,
gazdálkodására, működésére és teljesítményére vonatkozó, időben történő,
megbízható, egyértelmű és tárgyhoz tartozó információk nyilvánosságra
hozása, megismerhetősége. Az információk közzététele lehetővé teszi, hogy
a társadalom számára a működés számon kérhető legyen. Gyakran
kapcsolódik az átláthatóság fogalomhoz az elszámoltathatóság is, mely
nemcsak a gazdálkodásra, annak szabályszerűségére és hatékonyságára,
hanem a jogszabályi kötelezettségek betartására, a teljesítményre is
vonatkozik, illetve magába foglalja, hogy a vezetők felelősségre vonhatók.
Az attitűd közvetlen mérésére szolgáló skála, melyet kérdőíves módszer
során alkalmaznak. Az ilyen skálák mindig valamely attitűdtárggyal
kapcsolatos értékelő (pozitív és negatív) állításokat tartalmaznak. A
válaszoló az egyetértés különböző fokozataiban fejezi ki a viszonyulását.
Attitűd: Hozzáállás, viszonyulás valamihez, vagy valakihez
Az autizmus fejlődésneurológiai zavar, amely a központi idegrendszer stabil,
stacioner sérült állapotának az eredménye, illetve a következményes, a
viselkedés és fejlődés sajátosságai alapján meghatározható komplex
viselkedéses szindróma. Az alapsérülés jelen tudásunk szerint végleges,
kezeléssel nem gyógyítható. A spektrumba tartozó összes állapotot, a (1)
szociális kommunikációt, (2) kölcsönösséget igénylő szociális
interakciókat, valamint (3) rugalmas gondolkodást és viselkedés-szervezést
megalapozó kognitív készségek fejlődési zavara és késése jellemzi
(autisztikus triász). Az „autisztikus zavar” (DSM-IV) és a „gyermekkori
autizmus” (BNO-10), illetve a „pervazív fejlődési zavar - PDD” (BNO-10 és
DSM-IV), az Asperger-szindróma (BNO-10) és a legkorszerűbb „autizmus
spektrum zavar” fogalmak hasonló tartalmúak, és kevés eltéréssel
egymásnak megfeleltethetők. Ezért minden fenti diagnózist ebbe a
kategóriába sorolunk.
(Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Autizmus Alapítvány, 2007)

Az 1997. évi LXXXI. törvény 54-56. §-a valamint a 168/1997 (X.6) Korm. rendelet

58.

FOGALOM
Beépítésre nem
szánt terület
Beépítésre szánt
terület
Belterület

Beszédfogyatékosság

Életminőség

Emelt összegű
családi pótlék

Építés bejelentése
Építési engedély
Építési hely

LEÍRÁS
A település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a
mezőgazdasági, az erdőművelési, illetőleg az egyéb célra szolgáló része.
a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés
céljára szolgáló területrésze (lehet a település külterületén is) [1997. évi
LXXVIII. tv. 2. § 2-3. pont].
A település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg
kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó
– a helyi építési szabályzatban kijelölt része [321/2012. (XI. 16.) Korm. rend.
1. § 1. pont].
Olyan – ép fizikai hallással bíró – személyek, akiknél a beszédfejlődés
(verbális és grafikus) menete nem indul meg, kórosan késik, vagy valamely
területen hibásan működik. A beszédfogyatékosság igen változatos
megjelenése, súlyossága következtében egyes típusai csak potenciális
hátrányt jelentenek, amíg mások alapjaiban zavarják meg az emberi
kapcsolatrendszert, a társadalomba történő beilleszkedést és az
ismeretszerzést.
1. Artikulációs-és hangképzési zavar. Ide tartozik: pöszeség, diszlália,
diszfónia, orrhangzós beszéd
2. Beszédfolyamatosság zavara. Ide tartozik hadarás, dadogás.
3. Nyelvi zavar. Ide tartozik: expresszív/receptív nyelvi zavarok;
beszédértés és beszédészlelés zavara; diszartria; afázia; diszlexiadiszgráfia; diszfázia; specifikus nyelvi zavar
4. Mutizmus. A mutizmus a szocializáció jellegzetesen gyermek- vagy
serdülőkorban kezdődő zavarainak csoportjába tartozik. Markáns,
emocionálisan meghatározott szelektivitás a beszédben.
Az egyén észlelete az életben elfoglalt helyzetéről, ahogyan azt életterének
kultúrája, érték-rendszerei, valamint saját céljai, elvárásai, mintái és
kapcsolatai befolyásolják. Szélesen értelmezett fogalom, amely bonyolult
módon magába foglalja az egyén fizikai egészségét, pszichés állapotát,
függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, valamint a
környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonyát. Az életminőség egy
multidimenzionális jelenség, nem pedig egy individuális vonás vagy egyszerű
állapot (WHO).
Az életminőség, amelynek javítása és a társadalomban szokásos módon
tartása központi eleme a támogatott lakhatásnak: „Amennyiben a személyes
mutatók az alapvető szükségletek kielégülésének élményével, és a teljesség
élményének megélésével találkoznak, akkor jó vagy magas életminőségről
beszélhetünk. A szükségletek kielégítése, a döntéshozatal és felelősség, a
sikeresség és a közösségi élmény a közösségbe ágyazott szolgáltatásokkal
párosulva magas életminőség megélésének lehetőségét hordozza
magában.” (Schalock, 1990).
Az a tizennyolc évesnél idősebb személy jogosult az ellátásra, aki a
tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a
tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os
mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag
legalább egy évig fennáll.
Új, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó
lakóépületek építését engedélyező eljárás, mely 456/2015. (XII. 29.) Korm.
rendelet szerint zajlik.
Az illetékes Építési hatóság által a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján
lefolytatott eljárása alapján kiadott engedély, mely alapján egy épület
felépíthető amennyiben további jogszabályi feltételek is azt lehetővé teszi.
az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által
körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen – a védőtávolságok és más
jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven
jelölt beépíthető területrészen – az övezeti előírások szerinti
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Az a telek,
a) amely beépítésre szánt területen fekszik,
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított,
c) a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott
közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi
számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület,
illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és
d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 300
m [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklet 30. §] - az építési telek
fogalmának változásait lásd itt.
Építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési
helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára,
készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez
kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj,
illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az
építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma) [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 8.
pont]
Jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely
szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek
együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével
összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás
céljából [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 10. pont]
A létesítménygazdálkodás egy szervezeten belül a munkahely és a
munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó belső szolgáltatások iránti
kereslet és kínálat menedzselése a szervezet stratégiájának figyelembe
vételével. Ezen a tevékenységen belül az épület egyes berendezéseinek,
szerkezeteinek jó állapotáért felelős tevékenység az épület üzemeltetése,
mely magában foglalja azt, hogy azok helyes és költséghatékony
működéséről, karbantartásáról is gondoskodnia kell (pl. gépészeti rendszerek
beszabályozása és tervszerű felülvizsgálata, tisztítása, stb. is a feladata)
A hazai gyakorlatban az értelmi fogyatékosság fogalmához három kritérium
köthető: 70 alatti IQ, a korai életkorban, de legalább 18 éves kor alatt történő
kialakulás és a szociális alkalmazkodás oly mértékű akadályozottsága, amely
az önálló életvitelt erőteljesen akadályozza
Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében
meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Az esetfelelős
kompetenciájának ki kell terjednie az igénybevevő:
 képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa
ténylegesen
igényelt
segítségről
szóló
szolgáltatási terv
elkészítésére;
 az egyéni esetkezelésre;
 a döntéseinek támogatására;
 a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására.
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus
dokumentációs rendszer. Egy olyan, interneten elérhető központi
szolgáltatás, amely az építésügyi hatósági engedélyezési folyamat
valamennyi résztvevője számára támogatja az engedélyezési dokumentáció
(a rajzi mellékleteket is beleértve) elektronikus kezelését, azaz tárolását,
továbbítását, véleményezését, megjelenítését és megőrzését. Az ETDR
hasonlít egy felhőalapú tárhelyhez, de oda csak előírt tartalmú és formájú
dokumentumok tölthetők fel, A tárhelyre feltöltött terveket látja az építési
hatóság és egyes szakhatóságok is és a tárhelyre ők feltöltik a tervvel
kapcsolatos közlendőjüket a tervező és az engedélyt kérő számára is
elérhető módon.
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére havi
rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. Ennek a jövedelemtől független
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támogatásnak a célja, hogy az arra jogosultnak anyagilag segítséget
nyújtson a súlyosan fogyatékos állapotából eredő társadalmi hátrányok
mérséklésében, és ezzel az esélyegyenlőség elősegítésében.
Kutatás módszerként az interjú egy kétszemélyes interakciót jelent a kutató
és az interjúalany között, a fókuszcsoportos interjú pedig több személy
interaktív kommunikációja. Homogén vagy heterogén, 5-12 fős csoport
megkérdezésére szolgál. Homogén csoport kialakításához szűrő kérdőívet
kell alkalmazni. A kérdések egy központi téma (fókusz) köré épülnek fel. A
fókuszcsoport alkalmas a kvantitatív adatgyűjtésre: folyamatok, jelenségek
feltárására, megértésére, vagy felállított hipotézisek (olyan feltételezések,
melyeket a rendelkezésre álló információk alapján állapítottunk meg)
ellenőrzésére.
A hallószerv valamely részének (középfül, belső fül, hallóidegpálya)
veleszületett vagy szerzett sérülése. Súlyosság szerint a hallássérültek két fő
csoportja a nagyothallók és a siketek.
Nagyothallás:30-60 dB közötti hallásveszteség
Súlyos nagyothallás, siketség: 60 dB-nél nagyobb hallásveszteség
Az az írat, mely bizonyítja, hogy az épület használatra alkalmas és
földhivatali nyilvántartásba bevezethető a léte.
Az
ingatlan-nyilvántartás
olyan
közhiteles
nyilvántartás,
amely
településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának a
törvényben meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és
más, jogi szempontból lényeges (releváns) tényeket. Tartalmazza továbbá az
oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, a törvényben
meghatározott személyazonosító- és lakcímadatait is.
Olyan rajzi alapú nyilvántartás, melyet jogosult állami szerv (korábbi nevén
Földhivatal jelenleg település Kormányhivatala Földhivatali Főosztály) vezet,
mely egy térképen biztosítja az (ábrázolt) ingatlanok térbeli
elhelyezkedésének bemutatását. Az ún. nyilvántartási térkép a földmérési
alaptérkép másolata, melyen a földhivatal az időközi változásokat vezeti az
ingatlantulajdonos által beadatott adatszolgáltatás alapján. Kötelező tartalmát
jogszabály és szakmai szabályzatok tételesen előírják.
Jelentése belefoglalás; befogadás. Először társadalompolitikai fogalomként
jelent meg, majd átvette a (gyógy)pedagógiai is (inkluzív oktatás, nevelés).
Az integrációtól abban különbözik, hogy nem különböző csoportok közötti
kapcsolatokat feltételez, hanem a társadalom egészére egy heterogén
csoportként tekint. Az inklúzió célja, hogy a különféle csoportok (szegények,
nemi, etnikai, fogyatékossági, szexuális, életkori stb. csoportok) tagjai
számára megteremtse az egyenlőséget. A befogadás fogalma és
koncepciója még sokkal kevésbé kidolgozott, mint az integrációé.
A szó beolvasztást, becsatolást, összevonást, egységesülést, összefonódást
jelent. Többféle és többszintű integrációt lehet megkülönböztetni. Szélesebb
értelemben a társadalmi integráció azt jelenti, hogy minden ember számára
egyenlő jogok és lehetőségek biztosítottak. Szorosabb értelemben a
társadalmi integráció növekvő szolidaritást és kölcsönös identifikációt
(azonosulást), illetve az ennek érdekében tett erőfeszítéseket jelenti. Fő
törekvése az elkülönül csoportok összeillesztése, ellentéte a kirekesztés,
szegregáció.
Minden olyan bentlakásos gondozási központ, ahol a lakók el vannak zárva
a szélesebb közösségtől és/vagy kénytelenek együtt élni. Az ilyen
intézményekben élőknek nincs kellő kontrolljuk saját életük, illetve az őket
érintő döntések fölött, és magának a szervezetnek a követelményei
jellemzően elsőbbséget élveznek a bentlakók egyéni igényeivel szemben.
(Közös európai útmutató, 2012)
Intézetnek tekintünk egy fogyatékos személyek számára kijelölt lakóhelyet
akkor, ha az alábbi feltételeknek megfelel:
1. Fogyatékos személyek nagyobb számú homogén csoportja számára ad
lakhatást életük egy részében vagy egészében.
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2. Az intézeti világ kulturálisan elkülönül a hétköznapi társadalomtól, és
sajátos szabályaival, rituáléival, akár gyakorlati jogrendszerével egy
elkülönített életvilágot alkot. Az intézetben más szabályok vonatkoznak az
emberi kapcsolatokra, a munkára vagy az egyéni igények kielégítésének
módjaira.
3. Az intézetek fizikailag, esztétikailag elkülönülnek a lakókörnyezettől.
4. Az intézetekben egy az intézmény érdekeinek és szervezeti igényeinek
megfelelő napirend és rutin működik, amelynek alárendelik az ott élő
emberek egyéni igényeit és szükségleteit. Az intézet vezetősége dönti el, ki
mikor kel és fekszik, mikor van étkezés, milyen munkatevékenységet kell
végezni, hogyan alakíthatók az emberi kapcsolatok.
5. Az intézetben hierarchikus kapcsolatrendszerek a meghatározók. A
fogyatékos személyek e hierarchia alján helyezkednek el. (Kopasz et al.,
2016)
(1) Szakmapolitikai lépéssorozat (Bugarszki, 2011), melynek célja az
intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való áttérés.
Gyakran pusztán az intézmények bezárásaként értelmezik, azonban az
„intézményi ellátások kiváltása” kifejezés a megelőzést is magában foglaló,
közösségen belüli széleskörű szolgáltatások fejlesztésének, kiterjesztésének
az intézeti ellátás szükségességének megszüntetése céljából folytatott
tevékenységet jelöli (Közös európai útmutató, 2012).
(2) Az ellátórendszer átalakítása, mely az egyéni szükségleteket, igényeket
helyezi a középpontba, és az azok kielégítésére célzottan képes
szolgáltatásokra épülő rugalmas rendszert vezet be (Andráczi-Tóth et al.,
2011).
(3) A Közös európai útmutatón alapuló kisebb létszámú, lakókörnyezetbe
integrált, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az önálló életvitelhez
szükséges képességekre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer
irányába történő átalakulás.
A társadalomtudományokban használt sokféle, sokrétű és sokértelmű
fogalom. Az egymástól nagyon különböző felfogások megegyeznek abból a
szempontból, hogy az intézmény az egyének cselekvéseinek, és az egyének
közötti kölcsönhatásoknak a rendszerességére, megfigyelhető
szabályszerűségeire vonatkozik. Az intézmény fogalmának viszonylag széles
körben elfogadott különböző értelmezései szerint az intézmény jelentheti (1)
elvárások, illetve szabályok sajátos rendszerét, (2) a viselkedés
megfigyelhető szabályszerűségét, a kölcsönhatások rendszerességét, (3)
beállítottságok, értelmezési hajlandóságok valószínűségét. Az intézmény
jelenthet továbbá (4) valamilyen csoportot vagy szervezetet, végül jelent-heti
(5) a társadalom valamely szféráját vagy alrendszerét (Farkas, 2007).
Az IFKT módszertan az intézmény utóbbi két meghatározást tekinti
relevánsnak és az intézmény fogalmát megkülönbözteti az intézet fogalmától.
Az a folyamat, melyben a nagy létszámú bentlakásos intézményeket
fokozatosan kis létszámú szolgáltatásokkal váltják fel.
Az IFKT módszertan megkülönbözteti az intézet és intézmény fogalmát,
valamint összhangban a Közös európai útmutatóval, javasolja és preferálja a
„intézményi ellátások kiváltása”; „kiváltás”; „nagylétszámú bentlakásos
intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való
áttérés” kifejezések használatát az „intézménytelenítés”, illetve a „kitagolás”
helyett.
A jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az
arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek
és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal
való ellátását. (Feik 2014: 52)
Olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az egyén számára a
közösségi életvitelt, a gyerekek esetében pedig azt, hogy ne intézményben,
hanem családi környezetben nőjenek fel. A közösség egészét segítő
szolgáltatások, amelyeknek mindenki számára hozzáférhetőnek kellene
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lenniük, fogyatékosságuk jellegétől vagy a támogatás szükséges mértékétől
függetlenül. Ez továbbá speciális szolgáltatásokat is jelöl, például a
fogyatékossággal élő személyeknek biztosított támogatási szolgáltatásokat,
hozzátartozókat tehermentesítő gondozást és egyéb szolgáltatásokat.
Ezenfelül, ide tartozik a családi alapú és a családi jellegű gyerekellátás,
többek között a helyettesítő családi ellátás, valamint a korai beavatkozásra
és a családtámogatásra irányuló megelőző intézkedések (Közös európai
útmutató, 2012).
Közösségi lakhatás alatt olyan szolgáltatások összességét értjük, amelyek
lehetővé teszik, hogy a fogyatékos személyek ugyanolyan körülmények
között éljenek, mint a nem fogyatékos állampolgárok az adott társadalmigazdasági feltételek között.
Közösségi lakhatásról akkor beszélünk, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
1. A lakhatást nyújtó szolgáltatást a többségi társadalom lakóhelyén, átlagos
lakóingatlanokban
nyújtják.
A
lakóingatlanok
belterületen,
lakott
környezetben helyezkednek el, és átlagos minőségűek. Nem szükséges,
hogy az ingatlanok jobbak, újabbak legyenek, mint a helyi lakosság által
használt átlagos házak vagy lakások.
2. A közösségi lakhatásnak minden fogyatékos személy számára
hozzáférhetőnek kell lennie. A fogyatékosság típusa és súlyossága nem
lehet indoka annak, hogy bárkitől megtagadják a közösségi lakhatásban való
részvételt. A súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek éppen úgy
célcsoportja a közösségi lakhatásnak, mint az enyhe fokban fogyatékos
személyek vagy a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek.
3. A lakhatási szolgáltatások akadálymentesek és hozzáférhetők, és
megfelelnek a felhasználó személyek egyéni igényeinek.
4. A felhasználók maguk döntenek arról, hol és kivel kívánnak lakni.
Döntéseiket nem pusztán figyelembe veszik, hanem ténylegesen ők
rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges jogi kompetenciával,
vagyis a polgári jog szerinti cselekvőképességgel. Ha döntéshozatalukban
támogatásra van szükségük, ez a támogatás rendelkezésre áll (támogatott
döntéshozatal).
5. A felhasználók bármilyen segítséget megkapnak ahhoz, hogy részt
vegyenek a helyi közösség életében. Ez azt jelenti, hogy hozzáférnek
foglalkoztatással, közlekedéssel és személyes ügyeik intézéséhez
szükséges támogatáshoz, asszisztenciához (Kopasz et al., 2016)
A közszolgáltatás olyan szolgáltatás, amelynek megszervezéséért végső
fokon az állam vagy a helyi önkormányzat felel, és amely mindenki számára
azonos feltételek mellett vehető igénybe.
Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról értelmező rendelkezései alapján: minden
közhatalmi tevékenység - ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb
közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenységet -, továbbá az
Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az
Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, valamint a
honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során
kifejtett tevékenység.
 az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati
médiaszolgáltatás, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi,
kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési szolgáltatás,
ellátás, illetve tevékenység,
 a helyi és nemzetiségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett
minden tevékenység - ideértve különösen a hatósági és egyéb
közigazgatási tevékenységet -, valamint a helyi önkormányzat, a
nemzetiségi önkormányzat, a nem állami, helyi önkormányzati vagy
nemzetiségi önkormányzati fenntartó és az egyházi jogi személy által
fenntartott,
közfinanszírozásban
részesülő
intézmény
által
nyújtott szolgáltatás, ellátás, tevékenység
63.

LEÍRÁS

FOGALOM


Külterület

Lakás

Látássérülés

Mozgássérülés

minden
ügyfélszolgálati
rendszerben
működtetett
szolgáltató
tevékenység, továbbá
 minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján
végzett nyilvános szolgáltató tevékenység, amely település vagy
településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve
nem korlátozható.
a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő,
elsősorban
mezőgazdasági,
erdőművelési,
vízgazdálkodási,
vagy
különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés
alatt nem álló természetközeli része [321/2012. (XI. 16.) Korm. rend. 1. § 6.
pont].
253/1997 Kor rendelet 105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára
szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba,
étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit
(fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba,
előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra,
gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok
együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program
szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás
céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek,
egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). (2) A lakószoba
a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű,
fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos
alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja
szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló
munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3)345 A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy
lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe
és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a
főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos
alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a
rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani
kell.
A látószerv valamely részének organikus vagy funkcionális sérülése.
Súlyosság szerint a vízus alapján lehet vakság, aliglátás és gyengénlátás.
(V=0,1-0,3 és/vagy látótérszűkület); aliglátás (V<0,1 és/vagy látótérszűkület);
vakság V=0
A mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy
funkciózavara, a mozgászavarok gyűjtőfogalma. A mozgássérült emberek
esetében a struktúrák károsodásából adódóan sérülnek a funkciók, amelyek
a képességre és a teljesítményre vannak hatással. Az önálló életvitelt ezek a
tényezők erősen befolyásolhatják.
A kategorizáció igen nehéz, mivel a megnyilvánulási formák és az önálló
életvitelhez szükséges készségek szintje igen nagy egyéni variációkat mutat.
Az idegrendszeri eredetű mozgászavar jellege szerint lehet plégia (bénulás),
amikor mozgásképtelenség lép fel, paresis (hűdés), amikor a
mozgásképesség csökkent, és hypermotilitás (túlmozgás).
Kiterjedése szerint lehet monoplégia, illetve monoparesis (egy végtagra
terjed ki), hemiplégia, illetve hemiparesis (a test fél oldalára terjed ki),
paraplégia, ill. paraparesis (a két alsó végtagra terjed ki), di-, vagy
tetraplégia, illetve di-, vagy tetraparesis (négy végtagra terjed ki).
Megjegyezzük, hogy a valóságban a legváltozatosabb átmeneti formák is
lehetségesek, így ez a beosztás tájékoztató jellegű séma.
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Az izomtónus állapota szerint lehet spasticus (görcsös) és atóniás (petyhüdt).
A sérülés helye szerint lehet centrális (agyi) és perifériás (gerincvelői).
A módszertanban használt felosztás:
 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett 4 végtagot érintő súlyos
mozgáskorlátozottság
 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett 2 végtagot érintő súlyos
mozgáskorlátozottság:
 alsó végtag sérült
 felső végtag sérült
 Veleszületett vagy gyermekkorban szerzett enyhe vagy középsúlyos fokú
mozgássérülés
 Későbbi életkorban baleset vagy betegség miatt szerzett 4 végtagot
érintő súlyos mozgáskorlátozottság
 Későbbi életkorban baleset vagy betegség miatt szerzett 2 végtagot
érintő súlyos mozgáskorlátozottság
 alsó végtag sérült
 felső végtag sérült
 Későbbi életkorban baleset vagy betegség miatt szerzett enyhe vagy
középsúlyos fokú mozgássérülés
 Nagymértékben romló tendenciát mutató mozgásállapot (pl. DMP, SM,
stb.)
Minden munkaviszonyból származó jövedelem.
Pszichoszociális fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki
hosszan tartó mentális károsodással él, amely számos egyéb akadállyal
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő
társadalmi szerepvállalását.
Mentális károsodás: a mentális működések és a viselkedés zavarai, amikkel
az orvostudományon belül a pszichiátria foglalkozik. E zavarok
klasszifikációja jelenleg a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) F
fejezete alapján történik a leggyakoribb diagnózisok:
Szkizofrénia F 20
Perzistáló deluzív zavarok F22
Szkizoaffektív zavarok F25
Nem organikus pszichózis F 29
Hangulati élet zavarai (Affektív kórképek) F30- F39
- Bipoláris I. zavar F 30
- Bipoláris II. zavar F 31
- Depressziós epizód F 32
- Recurrens, ismétlődő depresszió F 33
- Perzisztáló hangulati zavar F34
- Egyéb hangulati affektív zavar F 38
- K.m.n. hangulati (affektív) zavar F 39
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira (rehabilitációs ellátás
vagy rokkantsági ellátás) jogosult az, akinek az egészségi állapota a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy
kisebb mértékű, és aki: a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül
legalább 1095 napon át a biztosított volt; keresőtevékenységet nem végez;
és rendszeres pénzellátásban nem részesül. Amennyiben a szakértői
bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben
véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak
felelt meg) és a foglalkoztathatóság tekintetében az igénylőt
rehabilitálhatónak minősíti, úgy az igénylő rehabilitációs ellátásra szerezhet
jogosultságot. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs
hatósággal együttműködésre köteles, amelynek keretében teljesítenie kell a
rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket.
Amennyiben a foglalkoztathatóság szempontjából a szakértői bizottság az
egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és
a rehabilitációt, nem javasolja, úgy az igénylő rokkantsági ellátásra lehet
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jogosult.
Rokkantsági ellátást kell megállapítani, annak is, akinek az egészségi
állapota 31-60% közötti és a kérelem benyújtásának időpontjában az
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem
haladja meg.
Az új rendelkezések szerint rokkantsági járadékra az a személy jogosult,
akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább
70 %-os mértékű (korábban ennek mértéke 80% volt), és nyugellátásban,
baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek
ellátásában nem részesül. Az új rendelkezések együttfolyósítási tilalmat
vezetnek be a rokkantsági ellátás, ill. rehabilitációs ellátás, valamint a
rokkantsági járadék tekintetében. A rokkantsági járadék megállapítását a
nyugellátások és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
egyaránt kizárják. Ez a korlátozás azonban csak a 2015. december 31-ét
követően benyújtásra kerülő igények esetén érvényesül, a korábban
megállapított ellátásokban való egyidejű részesülés nem zárja ki a
rokkantsági járadékra való jogosultságot.
Az
akadályozottság
kompenzálására
olyan
segítő
eszközökre,
technológiákra van szükségük a fogyatékos személyeknek, amelyek
biztosíthatják az önállóbb életvitelt, csökkenthetik a külső segítség
igénybevételét, életminőségük javítását szolgálva. A „segítő technológiák”
kifejezés olyan termékekre és szolgáltatásokra utal, amelyek lehetővé teszik
vagy megkönnyítik adott feladatok végrehajtását az igénybevevők számára,
illetve növelik a személyek biztonságát. Ilyen technológiák többek között a
következők: alternatív-augmentatív kommunikációs eszközök, figyelmeztető
rendszerek, beszédfelismerő szoftverek és egyéni vészhelyzeti beavatkozási
rendszerek.
Szenvedélybetegségnek vagy addikciónak azokat a viselkedési formákat
nevezzük, amelyek fölött a személy képtelen kontrollt gyakorolni, azokat
kényszeresen újra és újra végrehajtja, illetve amelyek a személyre – és
többnyire környezetére – káros következményekkel járnak. Kémiai addikciók
pl. alkohol, nikotin, gyógyszer, drog; viselkedési addikciók pl.
játékszenvedély, bulímia, pirománia, stb.
Diagnózisok:
Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok F 10
Ópiátok használata okozta mentális és viselkedészavarok F11
Cannabis és származékai által okozott mentális és viselkedés zavarok F 12
Nyugtató és altató használata által okozott mentális és viselkedészavarok F
13
Kokain használata által okozott mentális és viselkedészavarok F14
Egyéb stimulánsok által okozott mentális és viselkedészavarok F15
Hallucinogének által okozott mentális és viselkedészavarok F 16
Illékony oldószer okozta mentális és viselkedészavarok F18
Többféle drog/egyéb pszichoaktív anyag használata által okozott
mentális és viselkedés zavarok F19
Kóros szokások és impulzus-kontroll zavarok F63 (ide sorolandó
játékszenvedély is)
Szolgáltatási elem: a szakmai programban a szolgáltatás részeként
megjelenő alábbi tevékenységek összessége:
tanácsadás: az igénybevevő bevonásával történő, jogait,
lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének,
szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat; a
megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális
felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre,

5

Forrás: Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezet, Emberi
Erőforrások Minisztériuma, 2016. december 15. http://www.kormany.hu/download/5/89/e0000/min_r_csomaghonlapra.docx#!DocumentBrowse>
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magatartásra ösztönöz, vagy nem kívánatos cselekvés, magatartás
elkerülésére irányul,
esetkezelés: az igénybe vevő/k szükségleteinek kielégítésére
(problémájának megoldására és/vagy céljai elérésére) irányuló,
megállapodáson és/vagy együttműködésen alapuló, tervszerű segítő
kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybevevő/k
saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a
szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe,
újabb problémák megelőzésébe,
pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai,
andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység,
folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és
képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé,
gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybevevő lehetőséget kap
képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére,
gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen
alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében,
amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan
rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely
elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a
családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,
étkeztetés: gondoskodás hideg és/vagy meleg ételről
alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén,
szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen,
gyógypedagógiai segítségnyújtás: a megismerésben és
tanulásban akadályozottak pedagógiai szaksegítsége képességeik
legteljesebb kibontakoztatásában, autonómiájuk megerősítésében; az
akadályozottat gondozó, nevelő családtag részére speciális készségek
átadása a rászoruló speciális fejlesztésének elsajátítása érdekében,
felügyelet: az igénybevevő lakó- vagy tartózkodási helyén,
illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát
szolgáló, személyes vagy technikai eszköz(ök)zel biztosított kontroll,
háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe
vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben
tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes
szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök
biztosítása, amennyiben ezt saját háztartásában vagy annak hiányában
nem tudja megoldani,
szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe
vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások,
szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok
helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem
oldhatóak meg,
készségfejlesztés:
az
igénybe
vevő
társadalmi
beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas
készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák
kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására,
lakhatás: az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi
állapothoz vagy helyzethez igazított, rövid vagy hosszú távú lakhatási
lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az emberi
méltóság megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban és a közösségi
életben való részvételt és/vagy a családtagok közötti kapcsolat
fenntartását,
megkeresés: szociális problémák által érintett vagy
veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő
elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás
céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt
bármilyen okból elérni nem tudják,
közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség
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lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló,
kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra
vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez,
közösségi együttműködéseket valósít meg.
Akkor használjuk, amikor valamilyen feladatot adunk, és ha a feladatot végző
személy elakad, akkor úgymond „súgunk”, szóbeli utasításokat adunk, ezáltal
segítve a feladat önálló megoldását
A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek - ide
nem értve a demens személyeket - és a szenvedélybetegek részére
biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási
képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve
elősegítése érdekében biztosítja
a) a lakhatási szolgáltatást,
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés,
szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával
végzett esetvitelt,
c) a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más
szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást,
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény
esetén
da) a felügyeletet,
db) az étkeztetést,
dc) a gondozást,
dd) a készségfejlesztést,
de) a tanácsadást,
df) a pedagógiai segítségnyújtást,
dg) a gyógypedagógiai segítségnyújtást,
dh) a szállítást,
di) a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást.
A támogatott lakhatás
 az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és
professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével
támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és
fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,
 személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások,
programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti
megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén
elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma
megválasztásában,
 az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi
életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít
az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.
[1993.évi III. törvény 75. §-a, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. – 110/I.
§-ai]

Tanulószervezet

A tanulószervezet jövőjének kialakítása érdekében folyamatosan növeli,
erősíti alkotókedvét és tehetségét A tanulószervezet a tudásmenedzsment
egyik vívmánya, mely segít a megfelelő jövőkép kialakításában és annak
elérésében, miközben jelentős innovációs kapacitást bocsát a szervezet
rendelkezésére. A tanulószervezet olyan közösség, ahol az egyének
törekednek képességeik folyamatos kiterjesztésére, az új gondolatok
támogatásban részesülnek, a kollektív elképzeléseknek tág teret
biztosítanak, és az egyes személyek a közös tanulás képességének
elsajátításában is motiváltak. (Stocker, 2004). Egy hatékonyan működő
tanulószervezet értékrendszerének alapköve a folyamatos tanulás, és az új
információk beépítése, a változások facilitálása. A tanulószervezet
kultúrájának fő karakterisztikuma az innováció, a folyamatos kutatás és
fejlődés biztosítása, a konkrét célok felállítása; felépítésére az
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Telek
Telektömb
Településképi
vélemény

Tér-Informatika

Vakok személyi
járadéka
Változásmenedzsment

LEÍRÁS
együttműködés, a tervszerűség és a felelősség megosztása jellemző
(Schalock, et.al., 2008).
Egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület [1997. évi LXXVIII. tv. 2.
§ 21. pont] (Az utcai is egy telek !)
olyan építési telkek összessége, melyeket minden oldalról utca vagy más
közterület határol és nem egy másik telek.
A véleményezési eljárás az engedélyezési eljárást megelőzően, a
beruházás megvalósítása előtti jogosultsága a települési önkormányzat
polgármesterének, amellyel a településképnek megfelelő épületek
megvalósítása a cél. A véleményezési eljárás lefolytatásának számos
előfeltétele van. Azt, hogy mire kell kérni Településképi Véleményt
Önkormányzati rendelet írja elő. A rendelet neve általában HÉSZ (Helyi
Építési Szabályzat)
A térinformatika térbeli objektumok és jelenségek kapcsolatrendszerének
feltárásával és elemzésével foglalkozó tudomány és módszer. A
térinformatika magába foglalja a térbeli adatok gyűjtésének, adatok digitális
előállításnak, integrálásának és elemzésnek folyamatát, illetve az elemzések
megjelenítését. Azon rendszereket, amelyek a Földről, mint közvetlen
környezetünkről tárolt térbeli információkat dolgozzák fel, földrajzi információs
vagy geoinformációs rendszereknek nevezzük, a rövidítésére legtöbbször az
angol GIS - Geographical Information Systems elnevezést alkalmazzák.
Legegyszerűbb példája a Google Maps, amin egyes térképi pontokhoz egy
adatbázist rendelnek megmutatva azt, hogy milyen intézmény található ott,
milyen fényképek készültek ott.
Kifutó ellátás, 2001 óta nincs újabb megállapítás
A változásmenedzsment jelentős, nagyszabású, magát a szervezetet, mint
rendszert érintő változások menedzselésének lehetősége. Szervezeti
változásnak tekinthető minden olyan átalakulás, amelyik a szervezet
lényeges jellemzőiben következik be. Ilyen szervezeti jellemző lehet a
szervezet stratégiája, a szervezeti struktúra, az alkalmazott technológia vagy
módszerek, a szervezetben tevékenykedő emberek vagy a szervezet
ügyfelei, partnerei, illetve a szervezeti kultúra. A változásmenedzsment a
szervezeti változásokra irányuló döntések és cselekvések összessége.
Értelmezhető mindazoknak a modelleknek, módszereknek, eszközöknek,
technikáknak, stb. összességeként is, melyek segítségével a szervezeti
változások sikeresen végrehajthatók.
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Irányadó jogszabályok
Törvények:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt. vagy Szociális törvény)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)
A 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról (Mmtv.)
Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvény
A 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről
1991. évi XX. tv. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1997. évi CLIV. tv. Az egészségügyről
2006. évi CXXXII. tv. Az egészségügyi ellátórendszer, fejlesztéséről
2015. évi CXXIII. Az egészségügyi alapellátásról
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
2013. évi CXXXIV. tv.
törvénymódosításokról

Egyes

közszolgáltatások

ellátásáról

és

az

ezzel

összefüggő

Kormányrendeletek, Kormányhatározatok:
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
(továbbiakban: Tr.),
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs
alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának
felülvizsgálatáról
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének
engedélyezéséről és ellenőrzéséről
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (Sznyr.)
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235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
321/2012. (XI. 16.) Korm. rend. A területszervezési eljárásról
1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos
kormányzati feladatokról
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (Tr.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról
15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.)
1023/2017. (I. 24.) Korm. határozattal a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást
nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú
koncepcióról

Miniszteri rendeletek:
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: Szakmai rendelet)
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről (továbbiakban: Ir.)
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési
nyilvántartásáról
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és
a szociális szakvizsgáról
15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
4/2000. (II. 25.) EüM rend. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
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