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Moravcsik Alapítvány 

 
A Moravcsik Alapítvány alapítói okiratban meghatározott fő tevékenysége a pszichiátriai 

betegek gyógyításának és rehabilitációjának elősegítése és a gyógyító műhelyek támogatása. 

Az Alapítvány célja, a pszichiátriai és az idegrendszeri kutatások támogatása, a lelki betegségek 

megelőzésével kapcsolatos oktatás színvonalának, valamint a társadalom mentálhigiénéjének 

javítása és a társadalom pszichiátriai kultúrájának emelése. 

Az Alapítvány cél szerinti közhasznú tevékenysége közé tartozik az egészségmegőrzés, az 

egészségügyi (pszichiátriai) rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs és fejlesztő 

foglalkoztatás, az intézményen belüli, bentlakás nélküli ellátási tevékenység végzése, 

elősegítése, támogatása, valamint a rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztató működtetése. 

 

Fenntartó neve, székhelye, képviselője:  

 
Moravcsik Alapítvány  

1083 Budapest, Balassa utca 6.  

A Fenntartó képviselője: Dr. Simon Lajos, a Kuratórium elnöke  

Fővárosi Bíróság cégbejegyzésének száma: 1957. 

 

Intézmény neve, székhelye, képviselője:         

 

Felépülés Központ és AlkotóHáz a pszichoszociális rehabilitációért 

1083 Budapest, Baross u. 119/a. 

1089 Budapest, Kálvária tér 19. (Covid járvány idején csak akkreditált foglalkoztatás) 

1089 Budapest, Kálvária tér 16. (foglalkoztató, komplex közösségi helység) 

Az Intézmény képviselője: Pucsek József intézményvezető 

Működési engedély száma:  BP/0502/1911-5/2020 

 

 

Ellátási és foglalkoztatási program helyszínek:  
1083 Budapest, Baross u. 119/a. (Intézmény székhelye) 

1089 Budapest, Kálvária tér 19. (Covid járvány idején csak akkreditált foglalkoztatás) 

1089 Budapest, Kálvária tér 16. (foglalkoztató) 

1083 Budapest, Balassa u. 6. (Fenntartó székhelye) 

 

A program működési köre: 
Nappali ellátás + szocioterápia-munkaterápia 

Nappali ellátás + Szt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás  

Nappali ellátás + Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás 

Közösségi gondozás + Szt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás  

Közösségi gondozás + Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás  

 

 

 

 



Finanszírozás: 

 
- Nappali ellátás normatíva 

- Közösségi ellátás normatíva 

- IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat szolgáltatási szerződés. 

- A fejlesztő foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és támogatására kiírt 

pályázaton elnyert feladategység alapján számított támogatás összege.  

- A fejlesztő foglalkoztatás során előállított és értékesített termékekből befolyó összeg. 

 

 

A Covid 19 vírus 2021. évben is meghatározta az intézményi életet. 

A 2020-as évben bevezetett védekező intézkedéseket idén is fenntartottuk. 

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, a helyi vészhelyzet kialakulását megelőző 

elővigyázatosságból intézkedéseket vezettük be intézményünknél 2020-ban, amelyek 2021-

ben is visszavonásig érvényesek: 

Intézményünk dolgozói, beleértve a terápiás munkatársakat, közösségi gondozókat és a 

foglalkoztatás segítőit is, munkaidőben folyamatosan elérhetők személyesen és telefonon a 06-

1-781-67-44-es telefonszámon és a kliensek által ismert segítői mobilokon.  

Nem csak az intézménynél megállapodással ellátott emberekről gondoskodunk, hanem 

lehetőségünk szerint különös méltányolásból, indokolt esetben bárkiről, aki hozzánk fordul, ha 

a mindennapi életvezetését pszicho-szociális fogyatékossága vagy 65 feletti életkora vagy 

életkorától függetlenül egészségi állapota okán jelen körülmények között egyedül megoldani 

nem tudja és hozzátartozója helyben nincs. 

Új felvételre az EMMI ajánlásait követve, az előírások szigorú betartásával továbbra is van 

lehetőség! 

A rendkívüli kérelmet soron kívül bíráljuk el, hogy kapacitásaink valóban a rászorulókhoz 

jussanak el. 

Ebben a rendkívüli helyzetben is folyamatosan azon dolgozunk, hogy a komfortzónájukból 

kizökkentett emberek életminőségét a lehető legjobban tudjuk megőrizni. Minden igényt 

igyekszünk felmérni, összehangolni, szervezzük és gondosan koordináljuk a mindennapi segítő 

tevékenységünket. 

A járványhelyzethez kapcsolódó EMMI ajánlások és előírások fokozott fertőtlenítési és 

takarítási protokollok bevezetését tették szükségessé, ennek megfelelően önálló takarítói státust 

kellett létre hoznunk. (Az Intézmény tisztántartását/takarítását a Covid-járvány előtti időben 

Szakmai Programjainknak megfelelően ellátottaink végezték a foglalkoztatás keretében, segítői 

felügyelettel. 

 

Intézményünkben beléptető rendszert alakítottunk ki, ahol lázmérés, kézfertőtlenítés 

történik és a belépő aláírja az alább nyilatkozatot: 

 

“Alulírott nyilatkozom, hogy 

1. az elmúlt napokban nem volt lázam, hőemelkedésem, légúti fertőzésre utaló tüneteim nincsenek 

(köhögés, köpet, fulladás/légszomj). 

2. A megelőző 14 napban nem voltam szoros kapcsolatban megfelelő védőfelszerelés nélkül, koronavírussal 

megerősítetten v valószínűsítetten (NNK definíciót teljesítő v erős klinikai gyanúval bíró) fertőzött 

tünetes személlyel. 

3. Az elmúlt 14 napban nem voltam külföldön 

4. Hozzájárulok, hogy a pretriázs során testhőmérsékletemet megmérjék, a belépéskor.” 

 

Haladási irányt jelöltünk ki a folyosókon a torlódások elkerülése érdekében.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a felületek és a légtér fertőtlenítésére.  



Speciális géppel Stericlean oldatot alkalmazva fertőtlenítjük napi rendszerességgel az 

intézményt.  

Munkacsoportokat hoztunk létre, akik a nap folyamán többaször is fertőtlenítik a felületeket, 

mosdókat. 

 

Szakmai Beszámoló a nappali ellátásban és fejlesztő foglalkoztatásban 

2021-ben végzett 

tevékenységekről, programokról és szolgáltatásokról 

 

Rendszeresen ismétlődő programjaink 

 

Programjaink nyilvánosak, várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken. 

  
 

HÉTFŐ  

Felépülésközpont  

(1083 Bp. Baross u. 

119/a.) 

Kálvária tér 16.  

Komplex Közösségi tér 

Kreatív Klub  

helyszín: Baross u. 119/a), 

időpont: 10.00 -11.00 óra, 

vezeti: Kerényi Viktória 

Kézműves műhely  

(szövés-fonás, batik)  

időpont: 08.00-11.00 óra,  

vezeti: Szakács Melinda, Sós 

Barbara 

Irodalmi délután: 

időpont: 14-15.30 óra 

vezeti: Vacsora Orsolya 

Könyvbarátok klubja  

 helyszín: Baross u. 119/a, 

illetve : SE PPK B1 osztály  

ebédlője 

 időpont: 09.00-11.00 óra 

vezeti: Farkas Viktor, Bíró 

Fruzsina, Pilissyné Puskás 

Anikó 

Sakk szakkör  

időpont: 12.00-14.00 óra, 

vezeti: Nagy Péter 

Gerinctorna 

vezeti: Cselényi Franciska 

időpont: 11-11-30 óra 

 

 

KEDD  

Felépülésközpont  

(1083 Bp. Baross u. 

119/a.) 

BAB Galéria Üllői út 60-

62. 

Könyvbarátok klubja Kreatív Klub  

helyszín: BAB Galéria 

időpont: 13-15 óra,  

http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/kreativ-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/kreativ-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/koenyvbaratok-klubja
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/sport-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/koenyvbaratok-klubja
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/kreativ-klub


helyszín: Baross u. 119/a 

illetve SE PPK B1 osztály  

ebédlője 

időpont: 09.00-11.00 óra 

vezeti:  Farkas Viktor, Bíró 

Fruzsina, Pillisiné Puskás 

Anikó 

Kreatív Klub  

időpont: 09.00-12.00 óra, 

vezeti: Józsa Éva 

Gerinctorna 

vezeti: Cselényi Franciska 

időpont: 11-11-30 óra 

 

vezeti: Kardos Zsuzsanna 

Keddi Kreatív 

Komplex Művészetterápiás 

Klub: Kerényi Viktória 

időpont: 15-18óra 

Ping pong 

időpont: 12.30-14.30 óra,  

vezeti: Sós Barbara 

 

 

SZERDA  

Felépülésközpont  

(1083 Bp. Baross  u. 

119/a.) 

 

 

Könyvbarátok klubja  

 helyszín: Baross utca 119/a, 

illetve SE PPK B1 osztály  

ebédlője 

 időpont: 09.00-10.00 óra 

vezeti:  Farkas Viktor, Bíró 

Fruzsina, Pillisyné Puskás 

Anikó 

 

Kreatív Klub  

helyszín: Baross utca 119/a, 

időpont: 10.00 -11.00 óra, 

vezeti: Kerényi Viktória 

 

Életmód Klub  

időpont: 13.00-15.00 óra, 

helyszín: Baross u. 119/a  

vezeti: Gyetvai Piroska 

önkéntes 

Gerinctorna 

vezeti: Cselényi Franciska 

időpont: 11-11-30 óra 

 

 

CSÜTÖRTÖK  

Felépülésközpont  

(1083 Bp. Baross  u. 

119/a.) 

 

Könyvbarátok klubja  

 helyszín: Baross utva 119/a, 

illetve SE PPK B1 osztály  

ebédlője 

 

http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/kreativ-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/sport-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/koenyvbaratok-klubja
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/kreativ-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/eletmod-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/koenyvbaratok-klubja


 időpont: 09.00-11.00 óra 

vezeti: Farkas Viktor, Bíró 

Fruzsina, Piéissyné Puskás 

Anikó 

"Színház az egész világ"  

(drámajáték) helyszín: Baross u. 

119/a 

időpont: 10.00-12.00 óra 

vezeti: Szakács Melinda 

 

Kreatív Klub  

helyszín: Baross u. 119/a, 

időpont: 10.00 -11.00 óra, 

vezeti: Kerényi Viktória 

"Belső Értékeink"  

(személyiségfejlesztés) 

-  időpont: minden hónap első 

csütörtök 10.00-12.00 óra 

helyszín: Baross u. 119/a 

vezeti: Fritz Zsófia 

 

Kreatív Klub  

helyszín: Baross u. 119/a 

időpont: 13.30-15.00 óra, 

vezeti: Bodri Beáta 

 

Ping pong 

időpont: 12.30-14.30 óra,  

vezeti: Sós Barbara 

 

Sakk Klub  

helyszín: Baross u. 119/a 

időpont: 12.30-15.00 óra, 

vezeti: Nagy Péter 

 

 

 

PÉNTEK  

Felépülésközpont  

(1083 Bp. Baross u. 119/a.) 

BAB Galéria Üllői út 60-

62. 
Könyvbarátok klubja  

 helyszín:Baross u. 119/a, illetve 

SE PPK B1 osztály  ebédlője 

 időpont: 09.00-11.00 óra 

vezeti: Farkas Viktor, Bíró 

Fruzsina, Pilissyné Puskás 

Anikó 

Kreatív Klub  

időpont: 09.00-12.00 óra vezeti: 

Józsa Éva 

Lapé- Lazulós péntek 

Közöségi játékok 

Időpont: 14-17 óra 

Vezeti: Bodri Beáta, Bognár 

Judit 

Kreatív Klub  

helyszín: Baross u. 119/a  

időpont: 9.30-11.00 óra 

vezeti: Kerényi Viktória 

Gerinctorna 

vezeti: Cselényi Franciska 

időpont: 11-11-30 óra 

Ping pong 

 

http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/projektjeink/gubacs-tarsulat
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/kreativ-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/belso-ertekeink-szemelyisegfejlesztes
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/kreativ-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/sport-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/sport-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/koenyvbaratok-klubja
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/kreativ-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/kreativ-klub
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/sport-klub


időpont: 12.30-14.30 óra,  

vezeti: Sós Barbara 

"KUPÉ" ("kultúrpéntek") 

- minden hónap utolsó 

péntekjén, a helyszín és a pontos 

időpont előzetes egyeztetés 

alapján, 

Filmklub  

időpont: minden hónap első 

péntek 13.00-15.00 óra 

vezeti: Szakács Melinda 

  

Főző klub  

helyszín: Baross u. 119/a 

időpont: 12.00-14.00 óra, 

vezeti: Szakács Melinda 

 

 

 

Nappali ellátás 

 

A célcsoport jellemzői  
 

Pszichiátriai ellátásban részesülő - főként Ferencvárosban és Józsefvárosban élő - személyek, 

akik a betegségük előrehaladtával egyre nehezebb szociális helyzetbe kerülnek, emberi 

kapcsolataik beszűkülnek, sokszor még a családjuk támogatását is elveszítik. A betegekre 

jellemző a zárkózottság, bizalmatlanság és az önbizonytalanság. A lélektani működéseiben 

sérült, megváltozott képességű személyek rehabilitációjára, munkakészségének, valamint testi 

és szellemi képességeinek megőrzésére, fejlesztésére bizonyítottan jó hatással van a 

munkavégzés folyamata és a létrehozott produktumok környezet által történt elismerése és 

elismertetése.  

Óvatos becslés szerint, a pszichiátriai betegséggel élők száma folyamatosan növekszik, annak 

ellenére, hogy a szkizofrénia előfordulási gyakorisága viszonylag állandó a népesség körében.  

 

Cselekvőképesség 

 

Az Intézmény keretében  regisztrált, ellátott és foglalkoztatott személyek 7 %-a áll nem 

korlátozógondnokság alatt.  

 

Egészségi állapot 

 

Klienseink pszichiátriai betegségük miatt rendszeres orvosi gondozás alatt állnak, betegségük 

gyógyszeres kezelés és pszichoterápiás gondozás mellett egyensúlyban van.  

 

Szociabilitás  

 

A pszichiátriai betegséggel élőkre jellemző a motiválatlanság, az izolált életvitel,  

csökkent együttműködési készség. Gyakori az alkalmazkodási nehézség, jellemző az erős 

stressz-érzékenység és a frusztrációs tolerancia csökkent mértéke.    

 

 

                                                         

 

http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/kulturpentek
http://moravcsikalapitvany.hu/index.php/film-klub


Konkrét cél  

 

Az Intézményben jelenleg 59 fő nappali ellátását végezzük, az ő gondozásuk és 

foglalkoztatásuk zajlik folyamatosan. 

A foglalkoztatás célja a szolgáltatást igénybe vevő személy pszichés-szociális állapotának 

rendezése mellett, a társadalmi reintegráció elősegítése az egyén képességeinek, 

készségeinek figyelembe vételével és a számukra legmegfelelőbb munkavégzési forma 

megszervezésével.  

Gondozásba kerülésükkor ezen pszichoszociális fogyatékossággal élő személyekre jellemző a 

zárkózottság, bizalmatlanság és az önbizonytalanság.  

  

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége 

 

A pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézmény feladata: 

- klubfoglalkozások szervezése, melynek célja a közösségi kapcsolatok és a személyes 

érdeklődés, aktivitás fenntartása. 

- szabadidő tartalmas eltöltésére irányüló programok ismertetése, szervezése 

 

Módszerei: 

- kézműves, zenés torna, angol nyelvi, néptánc, szocioterápiás foglalkozások 

- szabadidős programok szervezése (könyvtár, sajtótermékek, kártya, társasjátékok) 

- a társadalmi integrációt elősegítő programok szervezése (színház, mozi, kiállítás,      

múzeum, strand, kirándulás, nyaralás) 

- önsegítő csoportok létrehozásának kialakítása 

- krízisintervenció 

- családi, párkapcsolati tréningek vezetése szakemberek bevonásával 

- szakorvosi ellátás megszervezése 

- életviteli, életvezetési tréningek (álláskeresési-, pénzbeosztási, adósságkezelési tréning, 

kliens-segítő napi szinten) 

- hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, segítség 

- munkalehetőség felkutatása, szociális foglalkoztatás megszervezése majd lebonyolítása 

 

 

A nappali ellátás jellemző számadatai 2021-ben 
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2021.01-2021.12.  Ferencvárosi ellátottak száma

nappali ellátottak Ferencvárosi ellátottak száma



 

 

 

 

 

2021. évi támogatások felhasználásáról 

(Tervezet a bevételek-kiadások alakulásáról) 

 
I. Nappali ellátás bevételek összesen: 37.562.132 

Nappali Normatív hozzájárulás (2/III/3/H) 21.247.540 

Térítési díj (Az Intézmény szolgáltatásai a Kuratórium 
döntése értelmében térítésmentesek, a személyi térítési 
díj: 0 Ft) 0 

Magyar Államkincstáron keresztül kapott egyéb bevételek 5.874.592 

Egyéb bevételek (termékek értékesítése, ellátási 
szerződés ) 10.440.000 

II. Intézményi kiadások összesen: 39.114.200 

1. Működési költségek 39.114.200 

Bérköltség és személyi jellegű kifizetések 29.117.500 

Közüzemi szolgáltatások 5.436.000 

Egyéb működési költségek 4.560.700 

2. Felhalmozás jellegű kiadások 0 

 

A bevételi és kiadási oldal különbözetét a Fenntartó egyéb forrásai fedezik. 

 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzattal kötött támogatási 

szerződés alapján folyósított támogatás a kiadási oldal, működési költségeinek 

teljesítéséhez kerül felhasználásra. 



Közösségi Ellátás 

 

A szolgáltatás célja, küldetése 

 
A Közösségi Pszichiátriai Ellátás lényege, hogy az érintettek ellátása azok eredeti 

lakókörnyezetében történjen az érintett intézményi keretek közé emelése nélkül.  A közösség 

alapvetően, olyan emberi kapcsolatrendszert jelez ebben az esetben, amelynek tagjai 

rendszeresen és gyakran találkoznak, érintkeznek egymással, ismerősi/interperszonális 

kapcsolatban állnak, valamint az adott földrajzi helyhez, lakókörnyezethez, annak 

hagyományaihoz, értékeihez, kultúrájához viszonyítva határozzák meg önmagukat a 

társadalom egészében. A közösség által felkínált emberi kapcsolatok többnyire bonyolult 

rendszereket alkotnak és spontán strukturáltak.  

 

A Közösségi Pszichiátriai Ellátásnak, mint szolgáltatásnak az a feladata, hogy az általa 

gondozott pszichés betegségben szenvedő ellátottak teljes jogú, értékes tagjai maradjanak a 

társadalomnak, valamint abban az esetben, ha betegségükből adódóan már a marginalizáció 

folyamata elkezdődött, reintegrálódjanak a közösségbe.  

Segítséget nyújt a pszichiátriai betegséggel küzdők számára:  

 az egészségi és pszichés állapotuk és szociális helyzetük javításában, 

 meglévő képességeik és készségeik megőrzésében, valamint fejlesztésében, 

megújításában,  

 a hétköznapjaik során adódó konfliktusok és az ezzel járó feszültségek feloldásában,  

 a problémák megoldásában; szociális és mentális gondozásukban, 

 az egészségügyi ellátásokhoz, valamint a foglalkozási rehabilitációhoz való 

hozzájutásukban.  

 

Ez a típusú szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre és igényekre konstruált 

gondozást kínál, mely nagymértékben alapoz az ellátottak lendületes és felelősségteljes 

részvételére, valamint az ellátott környezetében fellelhető természetes közösségi erőforrásokra 

- őket is felkészítve, támogatva, facilitálva a nem professzionális tevékenységekbe.  

 

A közösségi ellátást végző szakemberek munkájának fókuszában a célcsoportot képző betegek 

felépülési lehetősége áll.  

Felépülésüket igyekeznek elősegíteni a pszicho-szociális rehabilitáció eszköztárának 

igénybevételével. 

 

 

A közösségi ellátás célcsoportját képezik azok a 18. életévüket betöltött 

pszichiátriai betegséggel élő személyek, akik 

 

 fővárosi (elsősorban IX., VIII. kerületi) otthonukban élnek; 

 intenzív támogatást igényelnek;  

 orvosi kezelés alatt állnak, de nem veszélyeztető állapotúak;   

 önkéntesen igénylik a segítséget.  

 

Ugyanakkor azok is részt vehetnek ebben a fajta ellátásban, akik szociális intézményben élnek, 

de a szakértői bizottság véleményezése szerint re-integrációra alkalmasak, valamint a 

bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozó krónikus pszichiátriai betegek, akik az önálló 

életvitel fenntarthatóságának érdekében fokozott pártfogást igényelnek.  



 

A szolgáltatás elsődleges feladata a működési területen élő, de eddig kezelést igénybe nem 

vevő, illetve a betegség kialakulásában veszélyeztetett személyek felkutatása, s az ellátás 

igénybevételének felkínálása. Korai közbelépés, a betegség mielőbbi azonosítása és az ideális 

kezeléshez való hozzájutás segítése, illetve szakmai ellátás, az elengedhetetlen egészségügyi 

gondozás mellett. 

 

Fontos szegmensei a visszaesések, relapszusok, valamint a betegség krónikussá válásának 

megelőzésére az ellátást igénybevevő szomatikus, pszichés és szociális állapotának permanens 

figyelemmel kísérése, ellenőrzése, továbbá szükség és igény esetében a hatékony 

segítségnyújtás biztosítása,  a krízishelyzetek normalizálása, kiküszöbölése. 

A megkereső tevékenység, a felépülésre, gyógyulásra való képesség fokozása, motiválása, a 

változásra ösztönzés ugyancsak elengedhetetlen eleme a közösségi ellátásnak. 

A program kiemelkedő része az ellátást igénybevevő közösségi integritásának előmozdítása, 

szükség esetén reintegrációjának megalapozása, abban való állandó támogató részvétel.  

Munkánkat az 1993. évi III. (Szociális) törvény, és az 1/2000. SZCSM. rendelete és annak 

módosításaira alapozva végezzük. 

 

Tevékenységünk során, nemcsak a magas szintű professzionális közösségi pszichiátriai ellátást 

végezzük, hanem a családok, a lakóhelyi és munkahelyi környezet érzékenyítésével mérsékelni 

tudjuk a társadalmi előítéleteket, sztereotípiákat is, ami egyben hozzájárul, hogy fokozódjon a 

társadalmi felelősségvállalás mértéke a pszichoszociális fogyatékossággal élőkkel 

kapcsolatban.. 

 

 

A közösségi pszichiátriai ellátás során nyújtott szolgáltatások és az ellátottak 

köre: 
 

      -     Lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel megtartásának érdekében.  

- A meglévő képességek megőrzése, illetve fejlesztése, megújítása. 

- A háziorvossal és a kezelőorvossal való rendszeres kapcsolattartás által az ellátást 

igénybevevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, felügyelete. 

- Pszichoszociális rehabilitáció, - szociális és mentális gondozás. 

- Az egészségügyi és egyéb terápiás kezelésekben, szolgáltatásokban való részvételre 

ösztönzés, annak támogatása és utánkövetése. 

- Megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek 

megközelíthetőségének érdekében. 

 

 

A szolgáltató elérhetőségei: 

 

- Telefonszám:   +36(1) 781-6744  

- Mobil elérhetőség:  +36(20) 666-3359 

- Levelezési cím: 1083 Budapest, Baross utca 119/a. 

- Weblap: www.moravcsikalapitvany.hu 

- E-mail címek: fazekas.istvan@med.semmelweis-univ.hu 

                        nappali_intezmeny@med.semmelweis-univ.hu 

mailto:fazekas.istvan@med.semmelweis-univ.hu


 

 

- A szolgáltatás elérhető: hétfőtől péntekig, 08:00 – 16:00 óráig a központi telefonszámon 

és 08:00-18:00 óráig a szolgálati mobiltelefonon.  

 

 

- A szolgálat központi fogadóórát tart: 

- Cím: 1083 Budapest, Baross utca 119/a. 

- Időpont: kedd és csütörtök, 14:00-16:00 óra között 

- Elérhetőség: 06(1) 781-6744 
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Fejlesztő foglalkoztatás  
 

Tevékenységi körök ismertetése 

 

Egyéb máshová nem sorolható feldolgozóipari tevékenység (TEÁOR 32.99) 

Ajándéktárgyak készítése 

 

Kézzel készített egyedi termékek különösen törekszünk maradékanyagok felhasználására és 

textilipari termékek újrahasznosítására a fenntartható fejlődés jegyében. 2021-ben 

leggyakrabban készített termékek a következők voltak: 

- figurális gyermekjátékok (kacsa, bárány, nyuszi különböző méretekben) 

- táska 

- tornazsák 

- ökotasak készítése különböző méretekben (kicsi, nagy, közepes) 

- poháralátét 

- tányéralátét 

- falikép 

- jógapárna 

- tönkölypárna 

- Mikulás csizma 

- textil karácsonyfa 

- illatpárna 

 

A termékek készítésénél különböző technikákat alkalmazunk: gépi és kézi varrás, ragasztás, 

hímzés, rajzolás, festés, gyöngyfűzés, horgolás. 

A különböző kreatív technikák kiválasztásánál az egyéni és a csoport meglévő adottságaira 

támaszkodunk. Egyaránt preferáljuk az egyéni és a csoportos munkaformákat. A fejlesztő 

foglalkoztatás keretében az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális 

állapotának megfelelő feladatokat igyekszünk adni, amelyek hozzájárulnak az egyén készség 

és képesség fejlesztéséhez is. Célunk, hogy az egészségi állapot és szellemi képességek alapján 

a munkafolyamatokat tartósan és folyamatosan képesek legyenek ellátni klienseink.. A 

termékek munkafolyamata lehetőséget ad a feladattudat, felelősségérzet és az önálóság 

megerősítésére. Fontos szempont a monotónia tűrés fejlesztése. A tervezett és rendszeres 

tevékenység kedvező hatást gyakorol az ellátottak mentális állapotára. Javulnak a kognitív 

képességek, mert a tevékenység koncentrációt, emlékezeti, problémamegoldó és döntéshozatali 

készségeket igényel. Termékeink előállításában fontos szempont a minőség, igényesség. 

Textilműhelyünk ars poeticája, hogy az emberek azért vásároljanak tőlünk mert termékeink 

szépek, esztétikusak és nem azért mert fogyatékos személyek készítették őket.   

 

Általános épülettakarítás (TEÁOR 81.21) Egyéb takarítás (TEÁOR 32.99)  

Intézményünkben az általános épülettakarítás és az egyéb takarítást a foglalkoztatottak a 

segítővel végzik a takarítási protokoll szerint. A takarítási feladatokról heti beosztás készül, 

amely a takarítást végző és a többi foglalkoztatott részéről is alkalmazkodást igényel. A 

meghatározott időben végzett munka mellett az ellátottak felismerik a szükségszerűen 

elvégzendő feladatokat is. A takarítási feladatok segítenek megtanulni az időponthoz kötöttség 

hasznosságát és ugyanakkor a rugalmas helyzetfelimerést.  



Ebben az évben a Covid-19 járványhelyzet miatt megnövekedett higiéniai feladatok precíz 

elvégzése miatt az általános takarítás és az egyéb takarítás területén higiéniai asszisztenst 

alkalmaztunk, hogy minden biztonsági intézkedésnek maradéktalanul eleget tudjunk tenni. A 

higiéniai asszisztens irányításával a kliensek kitartó, önálló, megbízható munkavégzése 

történik. Önálló saját munkaterület feladatainak ellátása. Az így szerzett képességek és 

készségek nagyban hozzájárulnak az önálló minőségi életvitelhez és a háztartási ismeretek 

kiegészítéséhez.  

 

Zöldterület kezelése (TEÁOR 81.30)  

E tevékenységi körben fontos tényező volt, hogy az idei évben az egészségügyi veszélyhelyzet 

miatt ezen a területen is megnövekedtek a feladatok, hogy a higiéniás szabályokat maximálisan 

be tudjuk tartani. Fontos volt a kliensek felkészítése: anyagismeret, eszközismeret, 

munkavédelmi ismeretek. A zöldterületkezelés során lehetőség nyílik egyéni és csoportos 

munkavégzésre is, mely egyszerre erősíti az önállóságot és a közösségfejlesztést. A hatékony 

munkavégzéshez a segítő napi szinten nyújt irányítást. 

 

Egyéb irodai szolgáltatás (TEÁOR 82.19) 

2021-ben is a járványhelyzet miatt meg kellett erősíteni ezt a területet, az intézménybe való 

beléptetés csak a recepción keresztül történhet meg kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérést és 

regisztrációt követően. A feladatot végző munkatársaknak ez fejlődési lehetőséget kínált: 

udvariassági szabályok ismerete, ápolt megjelenés, helyismeret és egyéni feladattal való 

megbízás. A külső partnerekkel történő kapcsolattartás a szociális probléma megoldás és 

döntéshozatal és az önkifejezés területén lehetőséget ad a tovább fejlődésben. Önálló, 

megbízható munkavégzés fejlődése is várható. Javul a koordinációs képesség a fővárosi 

tömegközlekedés használatával.  

 

Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (TEÁOR 82.99) 

Sajnos az idei évben a Covid-19 vírushelyzet jelentősen lecsökkentette a termékek 

értékesítésének lehetőségét. Azonban amikor a szabályok lehetővé tették, igyekeztünk 

megragadni a kínálkozó lehetőséget. Az értékesítés lehetőséget ad a kommunikáció és a 

kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére. Az egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatásban részt vevő 

dolgozók megismerik az udvariassági szabályokat, elsajátítják a pénzkezelést. Javul az önálló 

megbízható munkavégzés képessége, növekszik a felelősségérzet. Kiemelkedő fontosságú az 

ápolt megjelenés. Szeretnénk, hogyha olyan érzelmi szemléleti és viselkedési élményekben 

részesülnének a foglalkoztatottak melyek a felépülést, az egészséget és a normális életvitelt 

szolgálják.  

A Moravcsik Alapítvány, mint ernyőszervezet végzi a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók jóminőségű kézműves termékeinek értékesítését az alábbi partner szervezettel 

együttműködve a szervezetekkel kötött egyéni bizományosi szerződések alapján: 

- Lámpás’92 Alapítvány, Budapest 

- Emberbarát Alapítvány, Budapest 

- Down Alapítvány, Budapest 

- Stehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat, Piliscsaba 

- Pándy Kálmán Otthon, Mohács 

- Egyenlő Esélyekért Alapítvány, Csömör 

- Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd 

- Gond-Viselés Nonprofit KFT. , Budapest 

 

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kossuth Kiadóval bizományos értékesítés 

keretében. Az általuk forgalmazott kiadványokat értékesítjük a fejlesztő foglalkoztatás (egyéb 



kiegészítő üzleti szolgáltatás 82.99) keretein belül. A Moravcsik Alapítvány által kiadott A 

Spontaneitás Hatalma c. könyvet terjeszti: Kossuth Könyvkiadó, Líra Könyv, Műcsarnok, 

Ludwig Múzeum, ISBN Könyv+Galéria.  

 

Állandó értékesítési helyszíneink 

2021-ben a Covid-19 járványhelyzet miatt állandó értékesítési helyszíneink nem tudtak egész 

évben folyamatosan üzemelni. De amint a szabályok lehetővé tették újra nyitottunk. 

- Budapest Art Brut Galéria és Galery Shop (Budapest 1082. Üllői út 60-62) 

- Ajándékbolt (Budapest 1082. Balassa utca 6) 

- Szentendrei Szabadtéri Múzeum Ajándékboltja (Skanzen, Szentendre) 

- Moravcsik Webáruház – az általános tendenciáknak megfelelően a járványhelyzet miatt az 

értékesítés egy része nálunk is átkerült az online térbe. Ennek következtében ebben az évben 

megnövekedett a webáruház forgalma. Az általunk gyártott kézműves termékeket és az 

Alapítvány szervezésében készült képzőművészeti alkotások mellett itt is árusítjuk a Moravcsik 

Alapítvány által kiadott, idei évben megjelent új a Spontaneitás Hatalma című könyvünket. A 

webáruház működtetése egyre több feladatot biztosít klienseinknek, pl; csomagolási és 

csomagküldési munkákban.  

 

Vásárokon való részvétel 

Sajnos az idei évben a Covid-19 vírushelyzet miatt csak két helyszínen – Főpolgármesterui 

Hivatal, Országgyűlési Képviselői Iroda - tudtuk Alapítványunk termékeit árusítani és a 

Alapítványunkat képviselni.  

 

Segítő Vásárlás 

Moravcsik Alapítvány a kezdetetektől jogosult volt kézműves műhelyeiben készült termékein 

a Segítő Vásárlás védjegy használatára és aktívan részt vett a Segítő Vásárlás programban. A 

Segítő Vásárlás program működését 2020 október 1.-től bizonytalan időre felfüggesztették, a 

Segítő Vásárlás webáruház bizonytalan ideig szünetelni fog. Információink szerint az EMMI új 

megoldást keres a program további működésére.  
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Tárgyi feltételek 

A fejlesztő célú munkavégzés körülményeinek megteremtésekor, a biztonságos, egészséges és 

esztétikus munkakörülmények kialakítása volt a fő szempont. Az intézmény rendelkezik 

szakhatósági és használatbavételi engedélyekkel.  

 

A fejlesztő foglalkoztatás által használt helységek 

- foglalkoztató helység 50,25 m2 

- foglalkoztató helység 70 m2  

- foglalkoztató helység 20 m2 

- foglalkoztató helység 49 m2 

- raktár    11,75 m2 

- raktár    17,5 m2 

- képraktár   26 m2 

- képraktár   16 m2 

- teakonyha   4 m2 

- teakonyha   8 m2 

- étkező   10,5 m2 

- kézmosó   2 m2 

- ruhatár   2 m2 

- WC kézmosóval (női) 27,5 m2   

- WC kézmosóval (férfi) 9 m2 

- tusoló, mosdó  26 m2 

- tusoló   24 m2 

- pihenőszoba   16 m2 

- iroda    9 m2 

- iroda    9 m2 

- iroda    9 m2 

- iroda    9 m2 

- iroda    30 m2 

- iroda    23 m2 

- iroda    16 m2 

- épületgépészeti raktár 11,7 m2 

- szerverszoba   7,5 m2 

+ vészkijárat, lépcsőház, lift, folyosó 

 

A helységek csúszásmentes padlózattal burkoltak, a közlekedő útvonalak szabadok, az 

elektromos berendezések érintésvédelmi vizsgálatát elvégeztettük. A munkahelyen kihelyezett 

tűzoltó készülékeket a szükséges felülvizsgálati időben elvégeztettük.  

A munkahely, a munkaeszközök és a berendezések higiéniás követelményeknek megfelelő 

rendszeres takarítását fertőtlenítését a Covid-19 járványhelyzet miatt alkalmazott szabályok 

figyelembevételével fokozottan végezzük az előírásoknak megfelelően. Foglalkoztatottanként 

a munkavégzésben előírt 2 m2 munkaterület biztosított, de az idei évben a járványügyi előírások 

alapján személyenként 1,5 méter védőtávolság megtartását biztosítottuk. Ugyanezen okból a 

helységek szellőztetése is fokozottan és gyakrabban történt. Az ablakok nagy felületűek, 

elegendő fényt kapnak a helységek. A mesterséges megvilágítás biztosítja a jó látási feltételeket. 

Az útvonalak, vészkijáratok, menekülési útvonalak jelzései jól látható módon vannak 

kihelyezve. A táblák a közlekedési irányra merőlegesen jól megvilágítva vannak elhelyezve. 



Törekszünk piktogramos illusztrációk, nagyobb betűméret, szóköz alkalmazására a szöveg 

könnyebb megértése és az áttekinthetőség érdekében.  

Az épület valamennyi helyisége fűtött, a munkahelyeken a munkavégzés jellegének megfelelő 

hőmérséklet biztosított. A tisztálkodó és mellékhelyiségek biztosítottak az épületben, van 

folyóvizes (hideg-meleg) kézmosási illetve fürdési lehetőség. Ezeknek a helységeknek a 

tisztántartására, karbantartására fokozott figyelmet fordítunk.  

A nemdohányzók érdekeinek védelmében gondoskodtunk a jogszabály szerinti dohányzóhely 

kijelöléséről.  

A hulladékkezelés a népegészségügyi előírások által szabályozott módon történik. Az 

intézményben a hulladék újra hasznosításánál igyekszünk külön gyűjteni a papírt, műanyagot, 

üveget és külön kezeljük a veszélyes hulladékot. A foglalkoztatás helyszínein a 

foglalkoztatottak részére öltözőhelyiséget biztosítunk, valamint az elsősegélynyújtásra kijelölt 

személy biztosított.  

A felesztő foglalkoztatás munkarendje: 

-napi 4 órás foglalkoztatás 

-napi 5 órás foglalkoztatás 

-napi 6 órás foglalkoztatás 

-napi 7 órás foglalkoztatás 

-napi 8 órás foglalkoztatás 

Az Mt. szerinti foglalkoztatáshoz foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálaton kell részt vennie 

az érintetteknek, ennek költségét a foglalkoztató állja. 

Az Szt. szerinti fejlesztési jogviszony létesítése szerződött munkapszichológusunk javaslata 

alapján történik. A szerződés alapfeltétele a szakorvos által kiállított igazolás, hogy az ellátott 

közösségbe mehet. Ezt követően biztosítjuk a foglalkozás egészségügyi szolgáltatást. Az az 

ellátott kerülhet Szt. szerinti foglalkoztatásba aki vizsgálata során a foglalkozás egészségügyi 

vizsgálatot végző orvos megállapítja, hogy munkaviszony létesítésére nem alkalmas. A 

fejlesztő foglalkoztatás tárgyi feltételeinek biztosítása során a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SZCSM-EÜM. Rendelet 

alkalmazása szempontjából a fejlesztő foglalkoztatást szervezett munkavégzésnek kell 

tekinteni. Az Említett jogszabály által előírt követelményeket biztosítja az intézmény. 

Az épület területén a padlóburkolat szilárd, süppedés, gyűrődés illetve csúszásmentes, könnyen 

tisztítható és fertőtleníthető. A belső közlekedők szélessége meghaladja az 1,20 métert. Az ajtók 

nyílásmérete 85 cm vagy azt meghaladó. A küszöbök magassági mérete nem haladja meg a 2 

cm-t. A nagyobb forgalmú átjárókban az átláthatóság végett az ajtólapok üvegezettek. A 

zárszerkezetek a kilincsek könnyen működtethetők.  

 

A fejlesztő foglalkoztatás helyszínei 

1. 1083. Budapest 119/A; Felépülés Központ és AlkotóHáz a pszichoszociális 

rehabilitációért szociális intézmény (székhely). 

2. 1083. Budapest Balassa utca 6. ; (Fenntartó székhelye, Covid-járvány idején a 

foglalkoztatás szünetel) 

3. 1089. Budapest Kálvária tér 16. ; (Foglalkoztató) 

4. 1089. Budapest Kálvária tér 19. ; (Covid járvány idején csak akkreditált foglalkoztatás 

történik a telephelyen) 

 

Az idei évben 1083. Budapest 119/A; Felépülés Központ és AlkotóHáz a pszichoszociális 

rehabilitációért szociális intézményben tisztasági festést végeztettünk.  

Két foglalkoztató helységben új kerámia padlóburkolat készült.   

1089. Budapest Kálvária tér 16. ; Foglalkoztatóban a bejáratnál mobil rámpa került kialakításra, 

teakonyha készült, fel lett újítva a konvektor, saját mellékvízmérőt szereltettünk be a 



rezsiköltségek csökkentése miatt és beszereztünk 6 db asztalt 15 db széket és rendszerező 

polcokat. 

 

A konkrét munkatevékenységek kiválasztásánál a képességeknek megfelelő differenciálás elvét 

vesszük figyelembe.  

Alapozunk a meglévő tapasztalatokra és ismeretekre.  

2021-ben is differenciált fejlesztési díjat fizetünk azon foglalkoztatottak számára, akik a 

fejlesztési tervükben szereplő vállalásaikat egészségi állapotuknak, koruknak és 

képességeiknek megfelelő szinten törekednek teljesíteni és akik a fentiekben megfogalmazottan 

túl kiemelkedő módon törekednek a fejlődésre, keresik a továbblépés lehetőségét, önként 

vállalnak plusz feladatokat és belső késztetésük van fejlődési szükségletük kielégítésére 

képességeik szerint a munkafolyamat legteljesebb körében részt vesznek és kiemelkedően 

motiváltak.  

 

Adatvédelem 

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők személyes adatait csak a szociális törvényben, a 

munka törvénykönyvében, a társadalombiztosítási és adó-jogszabályokban felhatalmazott 

személyek és szervezetek kezelhetik. Az intézmény a foglalkoztatottak adatainak 

vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja.  

 

Szociális közbeszerzés 

Foglalkozási rehabilitációs tevékenységünk elismeréseképpen a Moravcsik Alapítvány 2014 

áprilisától szerepel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az MNV ZRT. együttműködésében, 

a szociálisan felelős közbeszerzés széleskörű alkalmazása érdekében a védett foglalkoztató 

termékeit és elérhetőségét összegző adatbázisban.  

 

Semmelweis garanciavédjegy 

A Semmelweis garanciavédjegy a szabályszerű működés mellett „a védjegybirtokosok” 

áldozatos munkáját, rendezett szervezeti környezetét is igazolja, hozzájárulva a nyertesek jó 

hírnevéhez. A Moravcsik Alapítványnak 2016 december 19.-én mint országos hatáskörű 

betegszervezetnek ítélte oda az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága az EMMI 

Egyházi Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokáért Felelős Államtitkársága, az 

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a Nemzeti 

Betegfórum. 

 

Esélyegyenlőség 

2021 szeptember 24-25-én a járványhelyzet ellenére, sikerült megrendeznünk anti-stigma 

programjaink keretén belül a XI. PsychArt 24 festőmaratont idén már 3 helyszínen: 

Budapesten, Szegeden, Debrecenben. A három helyszínen közel 700 fő regisztrált és készítette 

el alkotását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PsychArt24 Művészeti maraton, A legfiatalabb alkotók 
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       PsychArt24 Művészeti maraton , Alkotás este tíztől reggel nyolcig 

 

 

 



 

A Covid-19 ugyan nehézségeket okozott, de ennek ellenére sikerült megrendezni 2021. 

szeptember 27-én a Ki Mit Tud? tehetségkutató programunkat, amelyre már határon túli 

magyarok is jelentkeztek produkcióikkal. Így a 10. alkalommal megrendezett országos 

vetélkedő már Nemzetközi szintű programmá emelkedett. 

A döntőbe az elődöntőkön át vezetett az út, ahol 40 produkciót láthatott a közönség.  

2020-ban az egri elődöntőt még a járványügyi korlátozások bevezetése előtt meg tudtuk tartani. 

A mohácsi, soproni, budapesti elődöntőt már 2021-ben rendeztük meg.  

 

 

                    Ki mit tud? tehetségkutató vetélkedő, Táncos produkció 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

                     

                       Ki mit tud? tehetségkutató vetélkedő, Díjátadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

További terveink a 2022. évi működéssel kapcsolatban 

A Covid-19 járványhelyzet megmutatta, hogy a kereskedelemben a vásárlások egy része 

áttevődött az online térbe, ezért fontos célunknak tűztük ki webáruházunk működésének 

kiszélesítését és megerősítését a szociálmédia marketingeszközeinek használatát is. 

Textilműhelyünkben szeretnénk kicserélni az ipari varrógépet és korszerű hímzőgépet 

beszerezni. Ezek az eszközök mind a kliensek fejlődésének, mind az általunk gyártott termékek 

minőségének javításához szükségesek. Változatlanul szeretnénk folytatni az újrahasznosítás a 

textilművészetben című programunkat: a MOME szakemberei segítségével újrahasznosított 

anyagból korszerű dizájntermékeket tervezünk és valósítunk meg.  

 

Nyaralás, XI. Rekreációs és Programterápiás Alkotótábor 

2021 nyarát nagyon – bár félve - vártuk. Szerencsére, a fertőzöttek számának csökkenése és a 

járványügyi helyzet javulásának köszönhetően június közepén megnyitotta kapuit a 

Fonyódligeti nyaraló. Az évben elsőként a mi csapatunk élvezhette a balatoni napsütést, 

fürdőzést, a már megszokott helyszínen. Idén is csökkentett létszámmal utaztunk. A férőhelyek 

50%-ára foglaltunk csak szállást. 

Ebben az évben egyéb tábori programok mellett a balatonlellei Konyári Pincészetbe látogattunk 

el. Klienseink közül sokan most jártak először pincészetben. 

 

 

 

 

A pincészet bejárata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felkapaszkodunk a bejárathoz…. 

 

 

 

 

Bevezetés a borkészítés rejtelmeibe 
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Csapatunk 

 

 

 

 

Búcsúvacsora előkészületek 

 

 

halmai.andras
Kiemelés

halmai.andras
Kiemelés

halmai.andras
Kiemelés

halmai.andras
Kiemelés

halmai.andras
Kiemelés



 

 

Naplemente a Táborból fotózva 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. december 28. 

 

 

 

………………………………………….. 

Pucsek József Szociálpolitikai szakértő 

               Intézményvezető 


