Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület
1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1.
Telefon: +(36) 1 4111356
E-mail: pestmegye@efoesz.hu

Megállapodás
nappali ellátás igénybevételére
mely létrejött egyrészről az ellátást igénybevevő, a továbbiakban Ellátott:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Telefonszáma:
Az Ellátott törvényes képviselője:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Telefonszáma:
E-mail címe:
másrészről az ÉFOÉSZ KMRKE Szivárványország Napközi Otthon (1046 Bp, Jósika utca 5.) mint
szolgáltató, a továbbiakban Intézmény között, a mai napon az alábbi feltételekkel:
Az ÉFOÉSZ Szivárványország Napközi Otthon fenntartója 2015. január 14. napjától, határozatlan
időre, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-magyarországi Regionális Közhasznú
Egyesület (röviden: ÉFOÉSZ KMRKE) (Székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1.; Bírósági
bejegyzés száma: Pk.60.570; képviselő: Kovács Melinda, elnök).
1. A megállapodás időtartama
Az Ellátott, illetve törvényes képviselője által, 20…. év

hó

. napján beadott kérelem

alapján az Intézmény biztosítja az Ellátott részére a jelen megállapodásban foglalt ellátást
……………….. év …………………………… hó ………………….. napjától,



határozatlan időre,



határozott időre, 20……… év ………………………. hó ……………. napjáig.

A szolgáltatás munkanapokon 8.00. órától 16.00. óráig vehető igénybe. A felvétel napja a három
hónapos próbaidő kezdete.

2. A nyújtott szolgáltatás
Az Ellátott vagy törvényes képviselője által benyújtott személyes gondoskodást nyújtó nappali
ellátás iránti kérelme alapján az Intézmény vállalja, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F § (1) bekezdés c) pontja alapján önkiszolgálásra
részben képes vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, halmozottan sérült,
illetve autista személyeknek, akik önálló életvezetésre fogyatékosságuk miatt nem képesek,
speciális eszközökkel fejleszthetők, pszichiátriai betegségben nem szenvednek,
□ nappali szociális ellátást
biztosít.
A nappali ellátás keretében az ÉFOÉSZ KMRKE Szivárványország Napközi Otthon lehetőséget
biztosít:


napközbeni tartózkodásra, pihenésre,



társas kapcsolatokra, közösségi együttlétre,



személyi tisztálkodásra,



személyes ruházat tisztítására,



az étel melegítésére, tálalására, fogyasztására.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:


Napközbeni felügyeletet biztosít.



Napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) lehetőségét biztosít.



Naponta gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozást szervez.



Rendszeres

időközönként

egyéni

fejlesztő

foglalkozást

szervez

személyre

szabott,

egyeztetett fejlesztési terv alapján.


Szabadidős foglalkozásokat szervez és ehhez a megfelelő eszközöket biztosítja.



Segíti az egészséges, minél önállóbb életvitel, életvezetés lehetőségét.



Biztosítja a kulturált higiénés körülményeket és a személyi tisztálkodás lehetőségét.



Lehetőséget ad az igény szerinti, mindennapi önkiszolgáló tevékenységek végzésére.



Egyszerű munkavégzési lehetőséget biztosít.



Segítséget nyújt a személyi higiénia kielégítésében, a szükséges eszközöket, textíliát, a
mosógépet és szárító helyiséget biztosít.

3. Térítési díj
Az Ellátott/Törvényes képviselője a nappali ellátás igénybevételéért személyi térítési díjat fizet. A
fenntartó ÉFOÉSZ KMRKE évente egy alkalommal meghatározza a térítési díj összegét.
A

megállapított

térítési

díjat

minden

hónap

10.

napjáig

kell

befizetni

a

fenntartó

bankszámlaszámára (11742001-20055349 OTP Bank).
A térítési díjat fizető személy az Ellátott, illetve az Ellátott törvényes képviselője:
Név:
Cím:
Az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy az ÉFOÉSZ KMRKE, mint
fenntartó a nappali ellátás intézményi térítési díját év közben módosíthatja, ami a személyi térítési
díj összegének módosulását vonhatja maga után.
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Az Intézményvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az
Ellátott vagy törvényes képviselője részére.
4. Az Ellátott jogai és kötelezettségei


Az Ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az
intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális
helyzete vagy állapota alapján egyéni szolgáltatás igénybevételére.



Az Ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.



Az Ellátottat megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos
titokvédelem. Az Intézmény az Ellátott adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően titkosan
kezeli.



Az Ellátottnak joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel saját
és társai nyugalmára, biztonságára.



Az intézmény nem korlátozhatja az Ellátottat személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve
mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve azon tárgyak körét, melyek veszélyt
jelenthetnek mások testi épségére.



Az

Ellátottnak,

illetve

törvényes

képviselőjének

joga

van

az

ellátott

állapotának

felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére.


Az Ellátott a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról 15 napon
belül köteles az Intézményvezetőt értesíteni.



Az

Ellátott

köteles

az

Intézményvezető

rendelkezésére

bocsátani

a

szolgáltatás

igénybevételére vonatkozó jogosultság felülvizsgálatához szükséges dokumentumokat.
5. Az Intézmény jogai és kötelezettségei


Az Intézmény a vállalt ellátási tevékenység során köteles a tőle elvárható gondossággal,
maximális szakmai felkészültsége alapján eljárni.



Az Intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően
látogatási és eseménynaplót vezet, valamint egyéni fejlesztési tervet készít.



Az Intézmény, illetve a nevében eljáró személy az Ellátott állapotáról, vagyoni helyzetéről,
adatairól harmadik személy részére információt nem szolgáltathat ki.



Az ellátás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét az Intézmény betartja.



Az Intézmény a szolgáltatást oly módon nyújtja, hogy figyelemmel van az Ellátottakat
megillető alkotmányos jogok maradéktalan tiszteletben tartására.



Az Intézmény gondoskodik az ellátott intézménybe bevitt vagyontárgyainak megfelelő és
biztonságos elhelyezéséről.



A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében az intézménynek biztosítania
kell az akadálymentes környezetet, az ellátottat érintő legfontosabb információkhoz való
hozzáférést, a képességek, készségek fejlesztését, a fogyatékos személyek életvitelével
kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartását, továbbá a társadalmi integrációjukhoz és a
más személyekkel való kapcsolattartásra, más szolgáltatások igénybevételére való jogot.
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6. A megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése
a) A megállapodás módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni. A módosítás az Ellátott
és az Intézményvezető egyetértésével, írásban történhet.
b) Megszűnik a jogviszony:

c)



határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,



az Ellátott halálával,



az Intézmény jogutód nélküli megszűnésével.

A jogviszony megszüntetését az Ellátott írásban, indoklás nélkül kezdeményezheti.
Kezdeményezése alapján az Intézményvezető a jogviszonyt megszünteti a megegyezés szerinti
időpontban. Megegyezés hiányában a jogviszony 15 nap felmondási idővel szűnik meg. Az
Intézményvezető a megállapodást csak írásban, indoklással mondhatja fel, az
alábbiakban felsorolt és a szociális törvényben rögzített esetekben. A megállapodás a három
hónap próbaidő alatt bármikor megszüntethető, amennyiben az Intézményvezető véleménye
szerint az ellátottnak ez az ellátási forma, valamilyen ok miatt nem megfelelő.
Az Intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha


az Ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn;



az Ellátott más szociális ellátási formára válik jogosulttá;



az Ellátott számára más szociális szolgáltatás nyújtása indokolt,



az Ellátott állapotában olyan mértékű változás következik be, amely a gondozást
szükségtelenné, vagy lehetetlenné teszi;



az Ellátott a házirendet súlyosan, vagy rendszeresen megsérti;



az Ellátott előzetes írásbeli bejelentés nélkül, 30 napot meghaladó ideig a szolgáltatást nem
veszi igénybe;



az Ellátottnak vagy az Ellátott törvényes képviselőjének hat hónapon át folyamatosan
térítési díj tartozása áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési
díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj
megfizetését.



azonnali megszűntetését eredményezi az intézményi jogviszonynak, ha az Ellátott önmaga,
vagy mások egészségére és testi épségére veszélyeztető magatartást tanúsít.

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról
írásban értesíti az ellátottat. Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, akkor az
intézményvezető írásban tájékoztatja az ellátottat vagy törvényes képviselőjét a felmondás
lehetőségéről.
Ha a megszüntetéssel az ellátott nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül
az ÉFOÉSZ KMRKE központi irodájához (1093 Budapest, Lónyay utca 17. 1/1.) mint fenntartóhoz
fordulhat jogorvoslatért. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani
kell, amíg a fenntartó jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
A jogviszony megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, amely ügylet
kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden olyan dologra, amely
a jogviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.
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7. Panasztételi lehetőség
Az ellátott a szolgáltatással kapcsolatban, írásban panasszal élhet, melyet az intézményvezető
köteles kivizsgálni és annak eredményéről a panasztevőt írásban értesíteni. Amennyiben a
panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül az ÉFOÉSZ KMRKE elnökéhez, mint fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. Ebben az esetben a
fenntartó dönt az ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető
döntés kézhezvételétől számított harminc napon belül.
Az ellátott panasszal az ellátottjogi képviselőhöz is fordulhat. Elérhetőségei:
Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Cím: 1134 Bp., Tüzér utca 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: 06-1-920-2700
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-620-055
Külföldről hívható: +36-20-489-9614
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu

Ellátottjogi képviselő

Telefonszáma

E-mail címe

Forgács Béla

+36-20-489-9525

bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu

8. Ellátottak elektronikus formában történő nyilvántartásról
A

226/2006.

(XI.20.)

Kormányrendelet

13/B

–

13/I

§

tartalma

szerint

a

fenntartónak

adatszolgáltatási kötelezettsége van, ellátottjairól Igénybevevői Nyilvántartást kell vezetnie az
országos adatbázisban (Tevékenységadminisztrációs Rendszer – Központi Elektronikus Nyilvántartás
a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI)).
Az adatszolgáltatás a szolgáltatás igénybevételének feltétele.
9. Egyéb rendelkezések
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
az irányadók.
Alulírott, a szolgáltatást igénybe vevő kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről,
tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendről; a fizetendő térítési díjról, a teljesítés
feltételiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és
kötelezettségeiről;

a

panaszjog

gyakorlásának

módjáról;

az

ellátottjogi

képviselőről

és

elérhetőségéről; a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírott, a szolgáltatást igénybe vevő a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a
benne foglaltakat tudomásul vettem.
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Jelen megállapodást a felek – elolvasás és kölcsönös értelmezés után –, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2020. év

______________________________
Ellátott

______________________________
Ellátott törvényes képviselője

hónap

. napján

______________________________
Intézményvezető

______________________________
Fenntartó
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