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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

 
A Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a szociális 

igazgatástól és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57. § (1) bekezdés h) pontja 

szerinti támogató szolgáltatást – szociális alapszolgáltatás – nyújt.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

280/2005. (VI.21.) számú határozat alapján 2005. június 21. napjától kezdődően határozatlan 

időre szólóan ellátási szerződést kötött az Alapítvánnyal a Ferencvárosban élő rászorulók 

számára támogató szolgáltatás ellátására.  

Az ellátási szerződés az elmúlt években a 165/2008. (V.07.) és a 395/2008. (XII.03.) számú 

határozattal került módosításra.  

Az Önkormányzatunk által az Alapítvány felé fizetendő évi 300.000,- Ft szolgáltatási 

ellenérték a 395/2008. (XII.03.) számú határozatban került meghatározásra.  

 

Az Alapítvány az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a ferencvárosi lakóhelyű fogyatékos 

személyek számára.   

1. Személyi Segítő Szolgálat 

2. Szállító Szolgálat 

3. Információnyújtás – Tanácsadás 

4. Kiegészítő szolgáltatások:  

 Egyenlő Hozzáférést Biztosító Környezetért Program 

 FFRISS (Fogyatékos Fiatalok Re/Integrációját Segítő Szolgálat) 

 Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatás 

 Jogsegély Szolgálat 

 

A Támogató Szolgálat célja, hogy szolgáltatásaival a különböző fogyatékossági csoportokhoz 

tartozó személyek társadalmi beilleszkedését segítse elő.  

Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő emberek megszokott környezetükben élhessék 

önálló, önrendelkező életüket, a szolgálat az ellátottak lakókörnyezetében és lakásán nyújt 

komplex segítő szolgáltatásokat; szállítást és információt biztosítanak, és segítik a szakosított 

ellátások igénybevételét. 

 

A Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány képviselője által készített beszámoló szerint 

a 2018. évben segítés-szállítás területén 1 fő, személyi segítés területén 4 fő, összesen 5 fő 

Ferencvárosban élő sérült vagy halmozottan sérült rászoruló ellátását biztosította az 

Alapítvány. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ferencvárosban az Alapítvány a 2018. évben felmerült igényeknek megfelelően 

maradéktalanul ellátta az ellátási szerződésben vállalt feladatait, a tevékenységével hiánypótló 

ellátást biztosít a kerületünkben.  

 

A Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány képviselője által készített teljes beszámoló 

az előterjesztés mellékletében megtekinthető. 

 

 

Budapest, 2019. 02. 11. 

 

         

        Kállay Gáborné s. k.  
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