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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 65/F. § tartalmazza a szociális alapszolgáltatások között a nappali ellátás tartalmát. A 

Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontja szerint a tízezer főnél több állandó lakosú települési 

önkormányzat a fogyatékos személyek részére is köteles nappali ellátást biztosítani.   

 

A Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) a 

fogyatékkal élő személyek nappali ellátására, valamint foglalkoztatására működési 

engedéllyel rendelkezik a Ferencváros közigazgatási területére vonatkozóan. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

306/2007. (XII. 05.) számú határozattal 2008. január 01. napjától kezdődően ellátási 

szerződést kötött a Kft-vel 2 fő ferencvárosi lakos fogyatékkal élő személy Sztv. 65/F. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti nappali ellátására vonatkozóan. A 2008. augusztus 27. napján kelt, 

263/2008. (VIII. 27.) számú határozattal módosított ellátási szerződés értelmében 2009. 

január 01. napjától 4 fő fogyatékkal élő ferencvárosi lakos személy ellátását vállalta a Kft. A 4 

férőhely fenntartási díja évente 2.000.000,-Ft.  

 

Az ellátási szerződés 5.1.10. pontja alapján a Szolgáltató köteles az adott ellátási évet követő 

év első negyedévének végéig beszámolót készíteni az Önkormányzat Képviselő-testülete 

részére a szakmai tevékenységéről, mutatószámainak alakulásáról, valamint az ellátott 

személyekkel kapcsolatos észrevételeiről. 

 

A Kft. ügyvezetője, dr. Telek Vilmosné által készített, a 2016. évre vonatkozó beszámoló 

szerint az intézményben 4 fő ferencvárosi fogyatékkal élő személy ellátásáról gondoskodtak.  

 

A Kft. intézménye az Integrált Gond-viselő Ház és Szociális Szolgáltató Központ. Nyitva 

tartása: munkanapokon 7-18 óráig. 

 

Programuk: szociális nappali ellátás értelmi és halmozott sérüléssel élő fiatal felnőttek 

számára, ezen belül fizetésért végzett foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő és munka-

rehabilitációs formában. 

 
Az intézményben ellátottak száma: 25 fő, melyből 4 fő ferencvárosi lakos. Az intézmény által 

küldött, 1. számú mellékletben szereplő beszámolóból a személyes adatokat, adatvédelmi 

okból töröltük. 

 

Minden ellátott I-II. csoportos rokkantjáradékot vagy rokkantsági nyugdíjat, fogyatékossági 

támogatást vagy emelt összegű családi pótlékot, az intézménytől munkabért kap. Az ellátottak 

családi háttere többnyire átlagos. Súlyos szociális hátránnyal nem küzdenek a családok. 

 
A nappali ellátás programja: 



 
 

Fejlesztő szociális nappali ellátás keretében a fejlesztés fő iránya a meglévő készségek, 

képességek szinten tartása, ha lehet fejlesztése az egyén saját határain belül. Ide tartozik az 

általános ismeretek, a világról való tudnivalók folyamatos bővítése, melyet internet és filmek 

segítségével végeznek csoportos, napi irányított foglalkozások keretében. Az ellátottak közül 

néhányan önállóan is használják már az internetet, olyanok is, akik nem tudnak olvasni. Az 

ellátást kulturális eseményekkel, sportfoglalkozásokkal, zenetanulással, zeneterápiával  

színesítik.  Fontos és folyamatos feladatuk az egyéni mentálhygienes és családgondozás. 

 

Foglalkoztatási munkatevékenység:  
Az ellátottak napi 4-5 órát dolgoznak. Az egyik csoport munkája házvezetés, takarítás. Ezeket 

az ismereteket a családban is jól tudják hasznosítani. A másik csoport  varró, vagy a varráshoz 

kapcsolódó feladatokat végez.  

 

Termékek:  
Az intézményben egyensúlyzsákok, babzsák fotelek, játékbabaruhák, játékos állatfigurák és 

kispárnák készülnek. A termékek piacképesek, hibátlan kivitelűek, azokat a Kft. boltjában és 

viszonteladóknál értékesítik. A gyakorlat az, hogy az ellátottak egyes részfeladatokat 

végeznek, az igényesebb munka a varrónőé. A fogyatékkal élők részt vesznek a gépi 

hímzéssel készülő termékek előállításában is: sok névvel hímzett mikuláscsizmát készítettek 

az elmúlt évben. Az intézményben működő Tarka-Barka Ajándékboltban az ellátottak által 

készített játékokat értékesítik.  

 

A tárgyi feltételek kiemelkedően jók, a 250 négyzetméteres ingatlan a Kft. saját tulajdona, 

felszereltsége magas színvonalú.  

 

Finanszírozás: 

A szociális nappali normatíva 40 %-át kapják, mivel foglalkoztatás folyik az intézményben. 

Az évente emelkedő minimálbér és járulékok arányos részét ki kell fizetniük a 

gondozottaiknak, miközben a foglalkoztatási normatíva nem emelkedik. Minimumra 

csökkentett segítői létszámmal dolgoznak.  

 

Az ellátási szerződés alapján a IX. kerülettől kapott összeget az intézmény fenntartására, 

bérekre stb. fordították.  

 

A IX. kerületi fiatalok helyzete az intézményben: 

A 4 fő ferencvárosi fogyatékos személy rendszeresen jár az intézménybe, jól beilleszkedtek a 

csoportba. Házvezető munkakörben dolgoznak munka-rehabilitációs formában. 

 

Összefoglalva: az intézmény helyzete rendezett, MÁK és NRSZH vizsgálatok nem tártak fel 

hibákat. Szülői panaszt nem nyújtottak be, a családok együttműködőek, megfogalmazottan 

elégedettek az ellátás színvonalával. 

 

A Kft. a Budapest IX. kerület Thaly Kálmán u. 40. fsz. 1. szám alatti, korszerűen kialakított 

intézménye a fogyatékkal élő személyek nappali ellátására és foglalkoztatására is alkalmas. 

Az intézményben a fogyatékkal élő személyek egyéni fejlesztő-felkészítő és munka-

rehabilitációs foglalkozása történik, amivel a Kft. hiánypótló feladatot lát el Ferencvárosban.  

 

Budapest, 2017. március 30. 



 
 

 

 

         

        Kállay Gáborné s.k. 

        alpolgármester 

 

 

 

  



 
 

1.sz. melléklet 

 

 

GOND-VISELÉS 
 
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 40. fsz. 1. 

Tel/fax: 06-1/ 323-03-12 
e-mail: 

info@gondviselohaz.hu  
    
 www.gondviseles.hu 

 

 

 

 

IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Humánszolgáltatási  Iroda 

 

 

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 

 

 

 

Beszámoló a 2016. évről 

 

 

A Gond-viselés Nonprofit KFT 2008. augusztus 27. napján dátumozott, 263/2008. 
számú ellátási szerződést kötött a Ferencvárosi Önkormányzattal 4 fő értelmi sérült, 
ferencvárosi lakos szociális nappali ellátására. 

 

Ellátottjaink a IX. kerületből:  

Bogdán Géza ( sz:1986. 03.01. An: Bicskei Edit;lakik:1091 Budapest, Üllői u.167.) 

Márton Hunor (sz: Brassó, 1989.11.06. an:Székely Antonia;lakik:1095 Budapest, Gát 
u.8.) 

Csabai Norbert (sz:1985.12.26. An:Máté Mária; lakik:Budapest, 1096 Haller u.50.) 

Koncz Dávid (sz:1995.03.12. An:Róth Erika; lakik:1097 Bp. Szemafor köz 3. 

 

A Gond-viselés Nonprofit Kft. intézménye: Integrált Gond-viselő Ház és Szociális 
Szolgáltató Központ. 

Nonprofit 

Közhasznú 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 
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Nyitva tartás: 7-18 óráig munkanapokon. 

 

Programunk: szociális nappali ellátás értelmi és halmozott sérüléssel élő fiatal 
felnőttek számára, ezen belül fizetésért végzett foglalkoztatás fejlesztő-
felkészítő és munka-rehabilitációs formában. 

 

Ellátottaink száma: 25 fő 

A 4 kerületi fiatal munka-rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. 

 

 

Nappali ellátás programja: 

Fejlesztő szociális nappali ellátás keretében a fejlesztés fő iránya a meglévő 
készségek, képességek szinten tartása, ha lehet fejlesztése a saját határaikon belül. 
Ide tartozik az általános ismeretek, a világról való tudnivalók folyamatos bővítése, 
melyet internet és filmek segítségével végzünk, csoportos, napi irányított 
foglalkozások keretében. Néhányan önállóan is használják már az internetet olyanok 
is, akik nem tudnak olvasni. Kulturális programok, sport és zenetanulás egészíti ki a 
programjukat házon belül zeneterapeuta részvételével, vagy házon kívül a Parafónia 
zenekar tagjaiként. Fontos és folyamatos feladatunk az egyéni mentálhygienes és 
családgondozás. 

 

Foglalkoztatási munkatevékenységük:  

Napi 4-5 órát dolgoznak. Az egyik csoport munkája házvezetés, takarítás. Ezeket az 
ismereteket a családban is jól tudják hasznosítani. A másik csoport varró, vagy a 
varráshoz kapcsolódó  feladatokat végez.  

 

Termékeink:  

Változatlanul egyensúlyzsákok, babzsák fotelek,játékos állatfigurák és kispárnák 
készülnek. A termékek piacképesek, hibátlan kivitelűek, a boltunkban és 
viszonteladóknál értékesítjük. A gyakorlatunk az, hogy ők egyes részfeladatokat 
végeznek, az igényesebb munka a varrónőé.  

 

Tarka-Barka Ajándékboltunk működik az ingatlanunkban. Csak a saját 
termékeinket értékesítjük a boltban. Az elmúlt évben karitatív vásárokra és 
ajándékozásra nagyobb mennyiségű terméket rendeltek. 

 

Tárgyi feltételeink kiemelkedően jók, a 250 négyzetméteres ingatlan a KFT saját 
tulajdona, felszereltsége magas színvonalú. Sajnálatosan ingatlanadót fizetünk, 
amire az uniós pályázat idején nem számítottunk! 

 



 
 

Finanszírozás: 

A szociális nappali normatíva 40 %-át kapjuk, mert foglalkoztatás folyik.  

A 2016-os évben megjelent a bérpótlék, ami egy kicsit javított a segítők jövedelmén. 

 

2017. április 01.-től „új” foglalkoztatási forma jelenik meg, fejlesztő foglalkoztatás 
néven. Pályázat és teljesen új engedélyezési eljárás történik, van most folyamatban. 
A mai napon még nem lehet tudni, hogy a finanszírozás jobb lesz-e, vagy nem.  

 

Az ellátási szerződés alapján a IX. kerülettől kapott összeget a fenntartásra, 
bérekre stb. fordítjuk. 

 

A IX. kerületi fiatalok helyzete az intézményben: 

Rendszeresen járnak, jól beilleszkednek a csoportba. Házvezető munkakörben 
dolgoznak munka-rehabilitációs formában. 

: 

Összefoglalva a helyzetünk rendezett, MÁK és NRSZH vizsgálatok nem tártak fel 
hibákat. Szülői panaszunk nem volt, a családok együttműködőek, megfogalmazottan 
elégedettek az ellátásunk színvonalával. 

 

Ismételten köszönjük a támogatást, reméljük, hogy továbbra is segít a IX. kerület 
Önkormányzata. 

 

 

Budapest, 2017. március 16.                           dr. Telek Vilmosné 

                                                                          ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 


