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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) tartalmazza a személyes gondoskodás keretében nyújtható szociális alapszolgáltatásokat
és a szakosított ellátásokat. Az Szt. 57. § (1) bekezdés j) pontja alapján a nappali ellátás
szociális alapszolgáltatás, melyet nevezett jogszabály 86. § szerint a települési önkormányzat
köteles biztosítani.
A Ferencvárosban élő pszichiátriai betegek nappali ellátása nem volt biztosított, ezért
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata pszichiátriai betegek nappali
ellátása szociális alapszolgáltatásra vonatkozóan ellátási szerződést kötött (az Szt. 120. §
szerint a helyi önkormányzat a szociális szolgáltatást ellátási szerződés útján is biztosíthatja)
2015. március 01. és 2016. december 31. közötti időszakra a képviselő-testület
254/2014.(XI.06) számú határozatának jóváhagyásával 8 ferencvárosi lakos tekintetében. A
Képviselő-testület 355/2016. (XI.17.) számú határozata alapján 2019. december 31. napjáig
került megkötésre ellátási szerződés.
Az ellátási szerződés 4.1. pontja alapján a szolgáltatást végző a meghatározott feladat
ellátásáról évente egy alkalommal köteles beszámolni.
A Moravcsik Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által 2008-ban létrehozott Pszichiátriai
Betegek Nappali Intézménye kiemelt szerepet szán a pszichiátriai betegek és mentális
problémákkal küzdők társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésére, a stigmatizáció és az
előítéletek csökkentésére.
Feladatuk az ellátottak személyes szükségleteinek és céljainak felmérése és ezek alapján
egyénre szabott gondozási terv / rehabilitációs program kidolgozása.
A nappali intézmény a szociális alapszolgáltatási forma keretein belül a pszichiátriai
betegséggel élő, intézményi jogviszonnyal rendelkező ellátottak számára az intézményen
belül szociális foglalkoztatást biztosít. Ezáltal a klienseknek rövid és hosszú távon is javulnak
az esélyei a nyílt munkaerőpiacra való kilépéshez és ott tartósan az értékteremtő munka
végzéséhez. A cél a munkavégzésen és a foglalkoztatáson keresztül emberi kapcsolataik
újraépítése és a társadalomba való re-integrációjuk.
Az Alapítvány telephelyei:
I. telephely Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 1083 Budapest, Balassa u. 6.
II. telephely „Budapest Art Brut” Galéria: 1087 Budapest, Kőbányai u. 22.
III. telephely Oktató Telephely – Könyvkötészet: 1089 Budapest, Kálvária tér 19.
A munkaév folyamán 58 fő (ebből 8 fő ferencvárosi illetőségű) nappali ellátását végezte az
intézmény. A foglalkozások célja a szolgáltatást igénybe vevő személyek pszichés-szocális
állapotának rendezése mellett a társadalmi re-integráció elősegítése az egyéni képességeinek,
készségeinek figyelembevételével és a számukra legmegfelelőbb tevékenységi forma
megszervezésével.
A pszichés ellátásban részesülő személyek, akik a betegségük előrehaladtával egyre nehezebb
szociális helyzetbe kerülnek, emberi kapcsolataik beszűkülnek, sokszor még a családjuk

támogatását is elveszítik. A betegekre jellemező a zárkózottság, bizalmatlanság és az
önbizonytalanság. A lélektani működéseiben károsodott vagy sérült, megváltozott képességű
személyek rehabilitációja, munkaképességének valamint testi és szellemi képességeinek
megőrzésére, fejlesztésére bizonyítottan jó hatással van a munkavégzés folyamata és az ezzel
összhangban létrehozott produktumok környezet által történt elismerése és elismertetése.
A munka-rehabilitációs tevékenység megválasztásánál a szociális intézmény vezetője
figyelembe veszi az ellátott testi és szellemi képességeit és speciális szükségleteinek
megfelelően biztosítja az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.
Az Alapítvány által nyújtott segítő szolgáltatások:
- Jogsegély és tanácsadó szolgálat;
- Bakancsos Klub – életvezetési tanácsok;
- Álláskereső foglalkozások;
- KUPÉ:
„Kultúrpéntek”
Klubfoglalkozás
(filmvetítés,
színházlátogatás, múzeum látogatás, szabadidős programok);
- Pszichológiai tanácsadás;
- Családgondozás és szociális ügyintézés;
- Mozgás Klub;
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az ellátási szerződésben szereplő 8 férőhely az
év folyamán teljes mértékben kihasználásra került.
Ferencvárosban az Alapítvány a 2016. évben felmerült igényeknek megfelelően
maradéktalanul és magas szakmai színvonalon látta el az ellátási szerződésben vállalt
feladatait, a tevékenységével hiánypótló ellátást biztosít kerületünkben.
Az Alapítvány beszámolóját jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.
Budapest, 2017. április 12.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

