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Mottó 

 

 

 

 

 

„Bármilyen gyönyörű a stratégia, nem árt, ha olykor az eredményére is vetünk egy pillantást.” 

Winston Churchill 
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Intézményvezetői köszöntő 

 

Alsómocsolád szívében helyezkedik el az "Őszi Fény" Idősek Otthona, melybe 2006 májusában 

költöztek be az első lakók. Intézményvezetőként 2008 áprilisától látom el feladataimat. Az Otthon 

életem részévé vált. 

 

Intézményünket egy nagy családhoz hasonlítanám, ahol együtt éljük meg az örömöket, üljük meg az 

ünnepeket és küzdünk meg az idős kor nehézségeivel, az elmúlás fájdalmas pillanataival. 

 

Munkám során az a cél vezérel, hogy lakóink intézményünket sajátjukként szeressék, ott jól érezzék 

magukat. Kiemelt feladatomnak  tekintem az ellátást igénybe vevőkről való magas szintű 

gondoskodást és szakmai munkát, meglévő képességeik megőrzését és szinten tartását, az 

egyéniesített figyelmet. 

 

Kollégáinkkal együttesen dolgozunk, hogy időseink a jókedvüket és harmóniájukat az évek múlásával 

se veszítsék el. Az intézményben dolgozó valamennyi kolléga együttes munkája révén valósulhat csak 

meg az idős emberekről való teljes körű gondoskodás. Mintegy láncszem, kiegészítjük egymást, ahol 

minden szem kapcsolódik a másikhoz. Fontos elveink: az idős emberek iránti tisztelet, megbecsülés, 

családias légkör, generációs kapcsolódás, egyéni és személyre szabott gondoskodás, odafordulás és 

meghallgatás. 

A szociális területen végzett munka: hivatás és elköteleződés is egyben. 

A jövőben tekintünk, de kincsként őrizzük múltunkat és dolgozunk a jelenben. Folyamatosan 

törekszünk a fejlődésre, a megújulásra, mely révén a szociális területen végzett munka során egyre 

többet és többet tudunk adni a nálunk élőknek és dolgozóinknak. 

 

Szívélyes üdvözlettel: 

 

Pitzné Keller Anita 

intézményvezető 
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1. A stratégiai dokumentum módszertani elemeinek bemutatása 

1.1. A stratégia fogalma és a stratégai tervezés 

A stratégia „a nagy hadműveletek előkészítésének, irányításának, hadjáratok és háborúk 

vezetésének a tudománya, a hadműveletek során alkalmazott eljárás, vagy eljárások összessége” 

(Fekete, 2011). A szervezetek és intézmények egyaránt a tekintenek a jövőbe és szervezni kívánják 

azt. A stratégia célokat ad, és a célok eléréséhez igazítja az eszközöket és a viselkedést. 

Az intézmények, vállalatok és szervezetek életében általában nem egyetlen stratégia létezik, 

hanem a különböző funkciókhoz kapcsolódó részstratégiák is kialakításra kerülnek. 

A gyakorlatban valódi összefüggés és összhang kell legyen a részstratégiák között, valamint a 

részstratégiák és az intézményi stratégia között. A felsővezetői dinamika és a szervezeti belső 

kommunikáció elengedhetetlen tényezők a folyamatban. 

Ebben a dokumentumban a stratégia tervezés alatt egy meghatározott cél érdekében 

megvalósítandó összetett folyamatot értünk, amely meghatározott lépésekben kerül megvalósításra. 

A stratégiai tervezés bemutatása során, a stratégia szervezett, előre eltervezett módon alakítják ki. A 

stratégiai terv a kívánt célállapothoz vezető utat írja le, mutatja be az intézmény életében. 

A tervezés során a következő kérdéseket válaszolja meg a stratégia (Mintzberg, 1994): 

- Hol tartunk most az adott kérdésben/problémában/területen? 

- Hova akarunk eljutni? 

- Milyen út vezethet odáig? 

- Hogyan mérhető az előrehaladás? 

- Ahhoz, hogy tudjuk, hol tartunk most, lehetőség szerint objektív helyzetkép felállítására van 

szükség. 

A helyzetkép felállításához az alábbi eszközök kerülnek alkalmazásra (Mintzberg, 1994; 

Mészáros, 2002): 

- PEST-elemzés 

- SWOT-elemzés 

- fókuszcsoportos, egyéni mélyinterjú, vagy kérdőívek (primer megkérdezés) 

- érintettek körében megfigyelés 

- szakértői interjúk készítése 

- jó gyakorlatok bemutatása más intézményekből 

A stratégiai tervezés fontos eleme a szervezet továbbélésének, a jövőkép kialakításának. Elősegíti a 

célok és célkitűzések priorizálásának folyamatát, teljesítmény- és értékelési kritériumokat állít fel, 

konkrét folyamatot ír le, szakértői megközelítést biztosít.  Fontos eleme, hogy a pénzügyi 
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tervezhetőséget is megmutatja, támogatja a marketing folyamatokat. Az erőforrások hatékonyabb 

elosztása mellett definiálja, hogy a szervezet mit tud nyújtani szolgáltatási folyamatok mentén. A 

szervezeti kultúrára is hatással van, keretbe foglalja a dolgozók és lakók jövőképét, növeli az 

elköteleződést. 

A stratégiaalkotás során az információ-gyűjtés történt, azaz kutatás és elemzés, majd ezek 

mentén a stratégiai célok és alternatívák megfogalmazása. A jelen intézményi stratégiatervezés a 

következőket érintette (Barakonyi nyomán 1999, 23. o.): 

- az intézmény és szolgáltatásai jövőjéről való gondolkodás, 

 - a jövő irányításának eszközeinek feltárása, 

- integrált döntéshozatali folyamatok bemutatása, 

- a formalizált eljárások rendszere, amelyek az intézmény vezetősége és a fenntartó által 

meghatározott kimenetet kell eredményeznie, 

- egy integrált döntési rendszer bemutatása, 

- SWOT elemzés, 

- az intézményi stratégiai célok meghatározása, 

- a célokhoz a megfelelő eszközök hozzárendelése. 

A stratégiai terv magába foglalja a különböző időhorizontú (rövid-, közép- és hosszútávú) tervek és 

programok készítését, kiemeli a részcélokat is. A terv tartalmazza a megvalósítás érdekében kívánt 

szervezést, valamint a megvalósítás értékelését is. 

Az egészségügyi intézményekben különösen figyelni kell arra, hogy a folyamatok túlzott 

formalizálása túlszabályozottá teheti az intézményt (Minztberg, 1994). Különösen ott, ahol az emberi 

tényezők száma magas, jelen esetben az idősgondozásban. A tervezési folyamat megvalósítása, azok 

ellenőrzése a vezetők feladata. 

A jövőkép-orientált stratégiaalkotással az intézmény számára a következő kérdések kerülnek 

megválaszolásra: 

- mivé akarunk válni az intézmény 2017-2027 között, vagyis a jövőkép és a küldetés célja, 

- mit tesz lehetővé az intézményi környezet, vagyis a mikro- és makrokörnyezet elemzése, 

- mire lehet építeni a megvalósítást: pozíciók, adottságok, képességek vizsgálata, 

- mit várnak el az intézménytől és szolgáltatásaitól a jövőben, vagyis a külső és belső 

érdekcsoportok elvárásainak elemzése, 

- mit kell tennie a szervezetnek a megvalósítás során, vagyis a stratégiák meghatározása 
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1.1.1. A stratégia tervezett lépései 

1.1.1.1. Az intézményi külső környezet 

A külső környezet elemzésénél az intézményt körülvevő környezet összetett és állandóan 

változó kapcsolatok rendszere került vizsgálatra (Balaton – Tari, 2007). A külső környezeti változás 

például a jogszabályok változás, az öregedő társadalmak kihívásai, a személyi változások az 

intézmény vezetésében, a finanszírozási háttér. 

 „A környezet fogalmába tehát minden olyan tényezőt beleértünk, amelyek a szervezet 

működésére a jelenben vagy a jövőben hatással vannak” (Barakonyi, 1999, 114.o.). 

Az intézmény a külső környezetének elemzésénél a jövőbeni lehetőségek kerültek feltárásra, 

illetve a potenciális veszélyek azonosítása is. Az elemzés kitér a releváns érintettekre és szereplőkre, a 

közvetett és közvetlen versenytársakra, és a tágabb értelemben vett makrokörnyezeti tényezőkre 

(Balaton – Tari, 2007). A nagyobb környezeti rész a makrokörnyezeti tényezők csoportja, amelyek a 

PEST modellel kerülnek vizsgálatra. A PEST- elemzés1 egy olyan átfogó makrogazdasági elemzési 

mód, amely jól alkalmazható a stratégiai tervezés első lépéseiben. A PEST- elemzés egy kiterjesztett 

változata az úgynevezett PESTEL-elemzés. A PEST- elemzés és a PESTEL-elemzés eredményei jól 

beépíthetők a SWOT-elemzésbe is (Mészáros, 2002). 

 

1.1.1.2. Az intézményi belső környezet 

A stratégiai tervezés következő lépése a belső környezet elemzése volt. A belső környezet 

elemzése során a szervezet erőforrásai, képességei és alapvető képességei kerültek vizsgálatra, és 

feltárásra kerültek a kulcs-erőforrások és kulcs-képességek. Az utóbbiak nyújthatnak lehetőséget az 

intézmény számára. Az erőforrások lehetnek anyagi és nem anyagi erőforrások. Az anyagi 

erőforrások körébe tartoztak (Antal – Mokos et al. nyomán, 2005) a pénzügyi erőforrások (például 

pályázatok, finanszírozás), a tárgyi erőforrások (például berendezések, felszerelések), a humán 

erőforrások (például munkatársak képzettsége), a szervezeti erőforrások (például szervezeti 

struktúra). A nem anyagi erőforrások körébe tartoznak (Antal – Mokos et al. nyomán 2005) a 

technológiai erőforrások (szolgáltatások, képzések), az innovációs erőforrások (például kutatási 

infrastuktúra), a hírnév (például szolgáltatásminőség). A stratégiai tervezés ezen szakaszában kerül 

sor annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a szervezet erőforrásai hogyan járulhatnak hozzá 

tartós versenyelőny kiépítéséhez. A képességek olyan „erőforrás-kombinációk, amelyek integrált 

működésben bizonyos feladatok elvégzésére alkalmasak” (Balaton – Tari, 2007, 64.o.). A szervezet 

                                                 
1 A PEST mozaikszó a következő angol szavak rövidítéséből származik: Political, Economic, Social, Technical. Lényege 
tehát, hogy a külső környezetet a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai tényezők mentén vizsgálja, így gyűjt 
információt a környezetből jövő lehetőségek és veszélyek körére 
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belső elemzése során a meglévő és hiányzó erőforrások, képességek kerültek feltárásra. A SWOT 

elemzés segítségével együttesen lehet megvizsgálni a lehetőségekkel és veszélyekkel az erőforrásokat. 

 

1.1.1.3. A SWOT elemzés 

A külső és belső tényezők együttes elemzésére a SWOT2 elemzést alkalmazta a stratégiai 

dokumentum. A döntéshozókat ahhoz, hogy rendszerben lássák a szervezet erős és gyenge pontjait, 

valamint a külső tényezőkből származtatott lehetőségeit és gyengeségeit, egy négyzetben ábrázolja. 

Annak a problémának a kiküszöbölésére, hogy a SWOT mátrix leíró változói mellett megjelenjenek a 

javaslatok is a nyolcmezős SWOT-mátrix is alkalmazásra került. Az erősségeken, gyengeségeken, 

lehetőségeken és veszélyeken túl a legfontosabb cselekvéseket is tartalmazza (Salamonné Huszty, 

2000). 

 

1.1.1.4. A jövőkép és a misszió meghatározása 

A jövőkép és a küldetés került meghatározásra a külső és belső adottságok feltárása és 

elemzése után. A jövőkép és a misszió (küldetés) két különböző stratégiai fogalom. A jövőkép (vízió) 

„specifikus elgondolásokat tartalmaz, a kemény részét képezi a fókuszpontoknak. A szervezet 

lehetséges és kívánatos jövőbeni állapotát, pozícióját rajzolja fel mindazon kritériumokkal, 

amelyekkel az előrehaladást mérni tudja” (Mészáros, 2002, 103.o.). 

A küldetés3 lényege, hogy „kifejezi a szervezet rendeltetését, a világhoz való viszonyát, 

valamint azt, hogy milyen értékek figyelembe vételével működik” az adott szervezet vagy intézmény 

(Balaton – Tari, 2007). Az intézményi jövőkép a szándékolt jövőbeni pozíciót (módszertani 

központ), a tervezett tevékenységi kört (idősgondozás, demencia specifikum, képzési hely), valamint 

képzelőerőre építő, innovatív célokat (például idősgondozó falu). A küldetés tartalmazza az 

intézmény belső értékeit, az előírt magatartási elveket, működési vezérelveket, az intézményi 

filozófiát. A jövőkép és a küldetés segít egyben tartani a további tervezési lépéseket. 

 

1.1.1.5. Az intézményi célok és célkitűzések leírása 

A hatékony működéshez elengedhetetlen a célok pontos megfogalmazása. A stratégiai 

tervezésnek is a szervezeti célok megvalósulását kell segítenie. A célok különböző szintűek,  az 

általános szervezeti célokat lefelé haladva egyre konkrétabb és operatívabb szint követi. A célok és 

célkitűzések között az a különbség, hogy a cél tágabb fogalom, míg a célkitűzés egy-egy mérhető 

                                                 
2 „A SWOT-analízis az Erősségek (Strengths), Gyengeségek (Weaknesses), Lehetőségek (Opportunities) és Veszélyek 
(Threats) azonosítása alapján szolgáltat fontos információkat a stratégia kialakításához” (Balaton – Tari, 2007). 
3 Más néven missziónak is nevezik. 
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lépés (Belicove, 2013). A célkitűzésnek tehát kulcsszerepe van a tervezésben, a monitoringban és az 

értékelésben is.  A célkitűzés akkor megfelelő, ha SMART-modell4 teljesül az indikátorokra nézve 

(Bodenheimer – Handley, 2009; White et al., 2013). 

A jó célmeghatározás elvei tehát a következők (Marosán, 2005; Mintzberg, 1994): 

- a cél konkrét területre vonatkozzon, legyen egyszerű és világos, 

- a cél az eredményre vonatkozzon, és ne a cselekedetre  

- a cél legyen mérhető, tehát egyértelműen el lehessen dönteni, hogy megvalósult-e vagy sem, 

- a célhoz tartozzon határidő, 

- a cél jelentsen kihívást, de a megvalósíthatóság is fontos. 

A célkitűzésekhez operatív szinten olyan tevékenységeket/feladatokat kellett rendelni, 

amelyek azok elérését szolgálták5. A stratégiai célok és célkitűzések kijelölése után a működés 

megtervezése, az adott célokhoz eszközök és módszerek hozzárendelése. 

 

1.1.1.6. A stratégia megvalósítása 

A stratégia nem statikus, hanem folyamatosan változó folyamat. Lényegi eleme az állandó ellenőrzés 

és a visszacsatolás. A stratégia megvalósítása két lépcsőből áll, egyfelől az akciók végrehajtása, az 

ellenőrzés és az értékelés. Másfelől a visszacsatolás, szükséges módosítások elvégzése. Az 

úgynevezett McKinsey 7S-modell szerint hét terület együttműködése szükséges ahhoz, hogy a 

stratégiai akciók sikeresek legyenek (1.ábra). 

 

1. ábra: A 7S modell 
McKinsey-féle 7S modell (forrás: Peters és Waterman1982; Pascal és Athos, 1981)6 

                                                 
4 SMART: konkrét (Specific), mérhető (Measurale), pontos (Attainable), reális (Relevant), megfogható (Time). 
5 Ezeket a feladatokat nevezzük stratégiai akcióknak. 
6 Forrás: Fekete, J. Gy. (2011): Környezetstratégia. Letöltve innen: 
 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Kornyezetstragtegia/adatok.html 

Utolsó bejelentkezés: 2016. december 13. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Kornyezetstragtegia/adatok.html
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A stratégiai tervezés során a hét terület és a köztük lévő viszonyrendszer már feldolgozásra 

került, de a szervezeti rendszer fejlesztéséhez, vagy az ösztönzők meghatározásához alkalmazható a 

modell. 

A stratégia sikeres megvalósítása iránt elkötelezetté kell tenni a szervezet tagjait, az intézmény 

dolgozóit. A jól működő ösztönzőkre olyan érdekeltségi és ösztönzési rendszert kell kidolgozni, 

amelyik túlmutat a rövid távú érdekeken, ehelyett inkább a stratégia megvalósításához kötődik 

(Barakonyi – Lorange, 1993). Minél inkább tudnak azonosulni a szervezet értékeivel a dolgozók, 

annál inkább belső motivációként jelenik meg a stratégia megvalósításához köthető feladat elvégzése. 

Handy (1997) szerint a kilátásba helyezett elismerések csak meghatározott körülmények között fejtik 

ki hatásukat, amelyek a következők: 

- az egyénben tudatosodnia kell, hogy a nagyobb elismerésért megéri nagyobb teljesítményt 

produkálni, 

- a teljesítmény mérhető legyen, és egyértelműen köthető legyen az egyénhez, 

- az egyén határozottan törekedjen az elismerés megszerzésére, 

- a nagyobb teljesítmény ne váljon a jövőben alapkövetelménnyé. 

 

1.1.1.7. Az ellenőrzés, a mérés és az értékelés 

A környezeti feltételek bonyolult előrejelezhetősége, a külső és belső környezet egyre 

nagyobb komplexitása, a feladatok átruházhatósága megkövetelik az ellenőrzés beépítését a 

folyamatba (Marosán, 2005). 

Az ellenőrzés fő lépései függetlenek az ellenőrizendő folyamat tartalmi elemeitől (Marosán, 

2005), ezek pedig a következők (Digman, 1968): 

- a célkitűzések megfogalmazása és a teljesítménykritériumok meghatározása, 

- az aktuális teljesítmény mérése, 

- a ténylegesen elért célok összehasonlítása a kitűzött céllal és a teljesítménykritériumokkal, 

- a szükséges lépések felismerése és cselekvés 

Az ellenőrzés különböző szinteken történik meg, így a stratégiai ellenőrzés, a taktikai 

ellenőrzés és az operatív ellenőrzés szintjén. 

A teljes stratégiai tervezési folyamatra vonatkozóan a következő lépések vonatkoznak 

(Mészáros, 2005): 

- a stratégiai feltételezések ellenőrzése: vagyis folyamatosan vizsgálni kell, hogy fennállnak-e 

még azok a külső és belső feltételek, amelyek mentén a stratégiai célok és akciók megfogalmazásra 

kerültek, 
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- a stratégia megvalósulásának ellenőrzése, így annak tudatában, hogy milyen konkrét 

eredményekhez vezetett a stratégia megvalósítása, dönteni kell, szükséges-e azt módosítani, 

- a tág környezet folyamatos nyomon követése, a szervezet tágabb környezetében 

bekövetkezett-e olyan változás, amely módosítja a stratégia megvalósításának és a szervezet 

tevékenységének feltételeit, 

- veszélyek jelzése, azaz szervezet számára váratlan, ugyanakkor a létfeltételeit kedvezőtlenül 

befolyásoló események jelzése, és ennek hatására a stratégia átértékelése. 

Az ellenőrzés megvalósításához szükséges, hogy a stratégiai feladatokhoz előzetesen 

teljesítménykritériumok álljanak fel. A stratégia publikus részei láthatóan nem tartalmaznak 

teljesítménykritériumokat, hiszen csak arról tesznek említést, hogy milyen tényezők mentén fogják az 

értékelést elvégezni. A teljesítménykritériumokat már a célkitűzések megfogalmazásánál érdemes 

átgondolni. 

 

1.1.1.8. Az intézményi stratégia belső kommunikációja 

A kommunikáció eszköze a stratégiai terv szervezeti szintű és szélesebb körű 

elfogadtatásának, elfogadásának. A szervezetre jellemző egy konkrét szervezeti kultúra, szervezeti 

struktúra, továbbá a szervezetet alkotó emberi tényező sem elhanyagolható (Mintzberg et al., 1998). 

A stratégiai tervezés akkor megfelelő, ha illeszkedik a szervezet adottságaihoz, amelyek rövidtávon 

nem változnak. A változást eltérő módon élik meg a szervezet tagjai, így különböző módokon 

reagálnak rá. A változással kapcsolatos beállítódás számos formában testet ölthet: az elfogadástól, a 

semleges beállítódáson át, az aktív ellenállásig (Marosán, 2005). A stratégiai tervezés első lépéseitől 

kezdve minden ponton mérlegelni kell az elfogadhatóság szintjét is, ennek módszertani része, hogy 

minden szervezeti szint képviseli magát a stratégia tervezési szakaszában. 

A cselekvési terveket és akciókat a belső és külső érintettek akkor tudják elfogadni, ha a 

kommunikáció megfelelő és támogató. A szervezeti elfogadást megkönnyíti, ha a küldetés és jövőkép 

világos a munkavállalók számára. A dolgozóknak, a szervezet tagjainak tudniuk kell, hogy milyen 

szerepet kapnak a stratégia megvalósításában. A kommunikáció célja lehet az informálás, a 

szervezeten belüli egyetértés növelése, az elkötelezettség erősítése (Barakonyi – Lorange, 1993). 

 

1.2. A stratégiai terv elkészítésénél figyelembe vett elvek és ajánlások 

A stratégiai terv elkészítésénél az alábbi elvek és ajánlások lettek figyelembe véve: 

- a stratégiai tervezés vezetői feladat: a vezetők felelőssége annak megvalósítása, módosítása 

és szükség esetén ellenőrzése. 
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 - a stratégiai tervezést össze kell hangolni a szervezettel, vagyis nem lehet a szervezettől és 

annak tagjaitól független, vagy ellentétes stratégiát megvalósítani, vagy célokat kitűzni azok ismerete 

nélkül. 

- a stratégia nem statikus, hanem rugalmasan változik, így a jelen tervet szükség esetén 

módosítani kell, illetve lehet, a feltételeknek és az igényeknek a figyelembe vételével 

 - a stratégiai tervezés számos készség és képesség kifejlesztését teszi szükségessé, ezért a 

vezetőknek és a szervezet más tagjainak is szüksége lehet arra, hogy szükség esetén képzésekben 

részesüljenek, vagy megismerkedjenek az újdonságokkal. 

- különbséget kell tenni a stratégiai és operatív szint között, azaz figyelembe kell venni a 

cselekvések végrehajthatóságánál a különbséget, de ugyanakkor a két szintnek összhangban kell 

lennie. 

- a világos jövőkép és küldetés segít mederben tartani a célok megfogalmazását, valamint 

irányt szab az analízishez is. 

- megkönnyíti a stratégiai tervezést, ha a szervezeti értékek összhangban vannak az egyéni 

szintű értékekkel. 

- a célkitűzésnek mindenhol kulcsszerepe van, így a tervezésben, a monitoringban és az 

értékelésben is. A célkitűzések meghatározása a stratégiai terv egyik döntő pontja a 

megvalósíthatóságot nézve. A megfelelő célkitűzés konkrét, mérhető, pontos, reális és megfogható.  

- stratégiai tervezés első lépéseitől kezdve minden ponton mérlegelni kell az elfogadhatóság 

szintjét is, ezért érdemes a szervezetet tájékoztatni a tervezett lépésekről és tervekről. A 

humánerőforrás együttműködése fontos a megvalósíthatósághoz. 

 - a stratégiai feladatokhoz érdekeltségi és ösztönző rendszer kidolgozása is ajánlott, mert a 

tervezett jövőképhez, a célokhoz motiváció és kitartó figyelem szükséges 

- minden stratégiai feladathoz időtervet, felelőst és erőforrásigényt kell rendelni, nem elég a 

célok kitűzése. Ennek egyik lehetősége a terv projektszintű feldolgozásánál a GANTT-diagramm 

készítése. 

- a stratégia tudatos belső kommunikálása fontos része az elfogadtatási folyamatnak, a 

kommunikációs csatornákat meg kell nyitni minden irányba és a működő folyamatokat láthatóvá kell 

tenni. 
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2. Az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthonának intézményes története és 

tevékenysége 

2.1. Az intézmény története és tevékenysége 

Az alsómocsoládi időseket fogadó és ellátó intézmény Az „Őszi Fény” Idősek Otthona 

idősgondozási központ, teljes nevén Alsómocsolád Község Önkormányzata „Őszi Fény” Idősek 

Otthona Egyesített Szociális Intézmény. Az intézmény működésének kezdete 2006.január 1. 

Hatályos alapító okirat száma, amelyben az alapító okirat módosítását, s így az egységes szerkezetbe 

foglalt új alapító okiratot, a határozat hagyta jóvá: KT 128/2013. (VI.24.). Az otthon határozatlan 

idejű működési engedéllyel rendelkezik, 42 férőhelyes. 

Magas a várakozók száma, ezen belül is igen jelentős a soron kívüli elhelyezésre várók száma. 

A várólista folyamatosan vezetett, emellett külön várólista készül a soron kívüli elhelyezést 

igénylőkről. Soron kívüli elhelyezést igénylők esetében háromtagú bizottság dönt a sorrendről. Üres 

férőhely először a soron kívüli listáról kerül feltöltésre, ezt követően a soron kívüli elhelyezést nem 

igénylők felvételéről születik döntés. 

A bentlakásos intézmény jó tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik. Az elhelyezés két és 

három ágyas szobákban történik, két szobához (vagy lakrészhez) tartozik egy közös fürdőszoba, 

zuhanyzóval és toalettel. Minden szobában televízió, vonalas telefon, lakónként külön zárható 

szekrény, éjjeli szekrény, ágyneműtartós heverő szolgálja a bentlakók kényelmét. Közösségi színteret 

a fogadó hall, két társalgó, továbbá egy lelkigyakorlat végzésére alkalmas imaszoba biztosítja. 

A kulturális és egyéb szórakozási-foglalkoztatási tevékenységek biztosítására egy nagyobb és 

egy kisebb alapterületű társalgó áll rendelkezésre, szükség esetén a tágas ebédlő is igénybe vehető 

ilyen célokra. Technikai eszközök is segítik ezen időtöltéseket (televízió, videó, DVD lejátszó, rádió, 

magnó, CD lejátszó). A kultúrára vágyók részére napilapok, könyvek, valamint az önkormányzat 

könyvtára is rendelkezésre állnak. 

A nappali ellátásban is hasonló feltételekkel fogadják az időseket. A jól megközelíthető, tágas 

közösségi terek és a magas műszaki felszereltség alkalmassá teszi az intézményt, hogy közösségi 

programok és más, a társas kapcsolatokat erősítő lehetőségeknek adjon helyet. 

Az ellátottak részére napi ötszöri étkezést, valamint az orvos előírásainak, utasításainak 

megfelelő diétás étkezést biztosít a konyha (diabetes, sószegény diéta stb.) Dietetikus nővér havi 

rendszerességgel jár ki az intézménybe. A nővér előadásokat tart, ellenőrzéseket végez, véleményezi 

az ellátottak étrendjét, az élelmezésvezetővel konzultálva összeállítja a diétás étrendet. Ez a fajta 

együttműködés lehetővé teszi a lakók számára, hogy közvetlenül a szakembertől tájékozódjanak. 
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 A mozgásszervi betegségben szenvedők nagy számára tekintettel az idősek otthona heti 

három órában gyógytornászt alkalmaz. Támogatásával és szakértelmével a kerekesszékes, 

fekvőbeteg, illetve egyéb mozgásszervi problémával küzdő ellátottak életminőségének javításában, 

állapotának helyreállításában és a további állapotrosszabbodásuk megelőzésében segíti az intézmény 

lakóit. 

Az otthon életének része, hogy a belső és a külső környezeti elemek összhangjára törekszik. 

A tisztaság, az ápolt kert, a gondozott helyiségek hozzátartoznak az intézmény működési elveiben 

lefektetett alapelvekhez és szabályokhoz. 

 A mentálhigiénés tevékenység ellátásáról mentálhigiénés munkatárs gondoskodik napi nyolc 

órában. A lakók számára változatos napi foglalkozásokat szerveznek a dolgozók, de egyéni 

kezdeményezésekre a lakók egymásnak is tervezhetnek csoportos elfoglaltságokat. Ennek 

megfelelően a napi csoportfoglalkozások során az idősek jó közérzetének megőrzésére, otthonosság 

érzésének megteremtésére is törekszik az intézmény. 

A lakók számára a hitélethez szükséges feltételek biztosítva vannak. Az intézményben 

havonta van szentmise, illetve evangélikus lelkésznő tart imadélutánt a híveknek. Az idősek 

bentlakásos otthona közös kerttel rendelkezik a templommal. A tágas kertben lehetőség nyílik a 

sétára, a lakók saját virágokat gondoznak és szépítik a környezetet. 

Az idősek ellátásban fontos teret kap az egészségnevelés. A napi tornával, a játékos 

foglalkozásokkal (kártyázás, ügyességi és kreatív játékok, rajzolás), a csoportos beszélgetésekkel, 

irodalmi felolvasásokkal, zenés- és filmes délutánokkal az idősek mindennapi életét színesíti az 

otthon. A foglalkozások alatt lehetőség nyílik a kapcsolatok építésére és az egyéni érdeklődésnek 

megfelelő programok látogatására. 

Az intézményben folyó szakmai munka során fokozott figyelmet fordítanak a lakók egyéni 

érzékenységére, képességeire, igényeire és szükségleteire. Ennek érdekében az intézményi dolgozók, 

ellátó szakemberek törekednek a személyre szabott bánásmód megvalósítására, az egyéni fejlesztési 

tervek készítésére. Az idősek gyakori igénye a napi szintű személyes kapcsolat ápolása a 

személyzettel. Az intézmény vezetősége maga is azt az álláspontot képviseli és gyakorolja, hogy a 

személyes beszélgetések, a lakók problémáinak és igényeinek a meghallgatása és megfelelőszintű 

ellátása érték a szervezetben. A mentálhigiénés csoportfoglalkozások nem kizárólagos helyszínei 

lehetnek a beszélgetéseknek, a problémák megoldásának. 

A bentlakásos intézményi ellátás mellett Egységes Szociális Intézmény alapellátásként 

biztosítja a szociális étkeztetést. A nappali ellátást nyújtó intézmény ellátásként Idősek Klubját 

működtet, demens és nem demens személyek számára. 
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Az dolgozók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a lakók saját otthonuknak érezhessék az 

intézményt. Kiemelt feladatnak tekinthető az ellátottakról való magas szintű gondoskodás és az 

ahhoz kapcsolódó professzionális szakmai munka. 

Fontos elv, hogy az idős embereknek érezniük kell a tiszteletet és az empátiát. A vezetőség 

által is képviselt szemléletben arra törekednek a dolgozók, hogy lakók és az ellátottak az idős kort ne 

teherként és függőségi helyzetként éljék meg. A lakók mentális és fizikai állapotának prevenciójához 

és a fennálló állapotuk megőrzésére holisztikusan szerveződő egészségtudatos szemléletmóddal járul 

hozzá az intézmény. 

Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik, szakképzett élelmezésvezetővel, dietetikussal, 

szakácsokkal, akik biztosítani tudják a lakók részére a koruknak, egészségi állapotuknak 

legmegfelelőbb étrendet. A konyha kidolgozott a HACCP rendszerrel működik. 

Alsómocsoládon az időskorúak szociális alapszolgáltatásán túl szakosított ellátást is 

biztosítani kívántak. Alapellátást jelent az étkeztetés, nappali ellátás a házi gondoskodás és az otthoni 

szakápolás, a szakellátást pedig a bentlakásos intézmény – az Otthon – nyújtja. Az Őszi Fény Idősek 

Otthona Integrált Szociális Intézmény 21 új munkahelyet teremtett a településen. 2009-ben épült az 

Otthon századagos konyhája, mely a hét minden napján napi háromszor étkezést biztosít az 

igénylőknek. Az Otthon mind szervezetileg mind infrastrukturálisan folyamatosan fejlődik. Az 

Otthon dolgozói rendszeresen vesznek részt szakmai továbbképzéseken. A fenntartói illetve 

intézményi pályázatok pedig az épület felszereltségét és állapotát javító intézkedések biztosítják. 

Az idősek otthona teljes körű fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátást biztosít a 

bentlakók számára. Fizikai ellátás alatt értjük az ellátottal és környezetével segítő kapcsolat kialakítás, 

étkeztetés, személyi higiéné biztosítása, ápolási-gondozási feladatok ellátása. Egészségügyi ellátás a 

gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítása. Mentálhigiénés ellátás során kis és nagy csoportos 

foglalkozások tartása történik, cél az aktivitás megőrzése, fejlesztés, a pszichés állapot szinten tartása. 

A bentlakásos intézmény teljes körű ellátást biztosít. Komplex módon magába foglalva a 

fizikai (ellátottal és környezetével segítő kapcsolat kialakítása, étkeztetés, személyi higiéné 

biztosítása, ápolási-gondozási feladatok), egészségügyi (egészségügyi ellátás, gyógyszer-gyógyászati 

segédeszköz biztosítása), mentálhigiénés ellátást (aktivitás megőrzés, fejlesztés, pszichés állapot 

szinten tartása, foglalkoztatás). Kistérségi, megyei és regionális szinten a falusi környezetben lévő, 

korszerű és magas esztétikai értékű idősotthon bővíti az idősellátás kínálatát. A régióban összesen 91 

darab idősotthon található, ebből 38 Baranya megye területén7. 

Továbbá rövidtávú és biztosan megvalósuló cél az Otthon infrastruktúrájának átalakítása, 

felújítása. 2017-ben átadásra kerül, a megújul idősek otthona, melyben 6 darab háromágyas szobát 

                                                 
7 A Szolgáltatás rendjének korszerűsítését bemutató stratégiai dokumentum részletes beszámolót tartalmaz az idősellátás 
tendenciáiról. 



 

20 
 

két ágyas szobává alakítanak, a meleg vizes ellátást napenergiával biztosítják, az emeleten az idősek és 

a dolgozók számára is használható tornaterem kerül kialakításra, illetve kialakításra kerül egy 

menedzsment szoba, ami az Otthon módszertani és konzultációs központjaként fog működni. 

Az Otthon hosszú távú célja, hogy maga is olyan módszertani központtá váljon, ami az 

ellátás színvonalában, a szolgáltatásnyújtás komplexitásában kiemelkedik nemcsak a térség, hanem 

országos szinten az idős ellátásban. 

 

2.2. Alsómocsolád, mint az intézménynek otthont adó helység, és adottságai 

Alsómocsolád Magyarországon, Baranya megye északi- északkeleti részében helyezkedik el, a 

Mecsek-hegység Hegyhát térségében. Keleten dombok határolják, Nyugaton pedig tavak. Három 

megyeszékhely: Pécs, Kaposvár, Szekszárd egyenlő távolságra 55-60 km-re található a településtől. 

Komló, Dombóvár, Bonyhád szintén fél óra alatt személygépkocsival megközelíthető. 

Közlekedési adottságai nem mondhatóak jónak, zsákfalu jellegéből adódóan. A faluból a 

Dombóvárt Bonyháddal összekötő 6534. számú közlekedési út egy hét km-es bekötőúttal érhető el. 

A település vasúttal is elérhető, önálló állomása van, ami a környék egyik legjelentősebb 

teherpályaudvara. A Bátaszék-Dombóvár vasútvonalon fekvő 10 állomás a falu központjától 2 km-re 

van. 

A gazdaság és a területi fejlődés kapcsolatrendszere fokozatosan átalakult a 2000-es években, 

munkalehetőségek száma a faluban csekély, de a környező falvakban és ipari-gazdasági területeken 

található munkahely. Gyakori a bejárás, a napi több órás utazás a munkahelyre. Egyes ipari 

tevékenységek térbeli koncentrációkat alakítottak ki az energia- és nyersanyaglelőhelyeken. A 

helybéliek számára munkalehetőséget kínálnak a környező ipari, élelmiszergyártó cégek, az 

önkormányzat és az idősek otthona. 

A község nem jó mezőgazdasági adottságú területen települt, de ennek ellenére jelentős 

növénytermesztési kultúrával és fejlett állattenyésztési hagyományokkal rendelkezett. A település 

szerkezete falusias jellegű fésűs elrendezésű szalagtelkeken családi házas beépítettség. Intézményei 

centrális elhelyezkedésűek, szervesen kapcsolódnak a település szerkezeti egységéhez. A falu 

területén négy mesterséges halastó található. A tavakat a Hábi csatorna felduzzasztásával hozta létre 

a szövetkezet. 

Alsómocsoládtól a Dél-Dunántúli régió három megyeszékhelye 55-60 km távolságra, azaz 

kb. egy órányi autóútra van, a kisebb városok: Dombóvár, Bonyhád, Komló fél óra alatt 

megközelíthetőek. Egy híres gyógyfürdő, Gunaras, 20 km-re van a községtől. Mágocs nagyközséggel 

közvetlen kapcsolata van. Mágocs 7 km-re található és a 65174.számú bekötőúton lehet eljutni. A 



 

21 
 

többi szomszédos település, Bikal, Szalatnak, Ág csak földúton közelíthető meg közvetlenül. 

Kisvaszar egy keskeny, aszfaltozott úttal is megközelíthető. 

A közúti közlekedést meghatározó tényező, hogy Alsómocsolád zsáktelepülés. A buszjáratok 

kihasználtabbak, és megfelelő működéshez a falugondnoki rendszer is hozzájárul. 

Alsómocsoládtól 2 km-es távolságban dél-nyugatra halad el az 50-es számú, Dombóvárt 

Bátaszékkel összekötő vasúti mellékvonal. A Mágocs-Alsómocsolád elnevezésű állomáson két sínpár 

van, ami a vonatok elkerülésére is lehetőséget biztosít, valamint a vagonok kirakodásához szükséges 

mellékvágánnyal is rendelkezik az állomás, így a környéken az alsómocsoládi a legnagyobb 

teherpályaudvar. A személyszállító vonatok indulási időpontok az országos menetrendi 

követelményekhez igazodnak, nem a helyi igényeknek megfelelően. Vasúti közlekedés nem 

kihasznált. 

Alsómocsolád 1300 hektárnyi területen helyezkedik el, 2016.január 1.-i adatok alapján 

lakosainak a száma 284, a lakások száma 140. 

 

2.2.1. Alsómocsolád, mint közösségi színtér és támogató 

Alsómocsolád Község Önkormányzata a Norvég Felnőttoktatási Szövetséggel és az 

Alapítvány Alsómocsoládért elnevezésű civil szervezettel konzorciumban, támogatásban részesül a 

Norvég Alap „HU11-A1-2013” Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programjából, 

a HU11-0005-A1-2013 számú „Mintaprogram az aktív időskorért” pályamű megvalósítása 

érdekében. A mintaprogram átfogó célja az idősgondozás színvonalának emelése Magyarország 

vidéki településein, kiemelve Alsómocsoládot. A program keretében többek között konferenciákat, 

előadásokat bonyolítanak le, valamint létrehozásra kerülnek a legfontosabb időskort segítő stratégiai 

dokumentumok is. A program eredményeként létrejön egy felkészített humán kapacitás a települések 

vezetői, munkavállalói, valamint a régióban működő idősotthonok vezetői és ápolói körében. Ez 

lehetővé teszi, hogy Alsómocsoládon kívül is elinduljanak az aktív időskort támogató 

kezdeményezések és folyamatok. 

Alsómocsolád közösségi élete rendezett és gondoskodó magatartás jellemzi a falu 

önkormányzatát és civil szervezeteit. A közösségi életet több civil és nonprofit szervezet, köztük az 

Alsómocsoládi Közösségfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a Cognitív Mentor 

Nonprofit Kft., a Mocsoládi- Civilház Nonprofit Kft, a Május Kugli Egyesület a szervezi. Az 1998-

ban alakult, önkormányzati tulajdonban lévő korlátolt felelősségű társaság fő feladatai közétartoznak 

a Kölyök Fészek Erdei Iskola működtetése, a turisztikai szolgáltatások biztosítása. Az alsómocsoládi 

Vendégház és Konferencia Központ számos rendezvénynek, köztük szervezeti rendezvényeknek, 

tréningeknek, előadásoknak ad helyet. A rendezvényterem 100 fő befogadására képes. Az étkeztetést 
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az „Őszi Fény” Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény biztosítja saját konyhája segítségével. 

A településüzemeltetés különös gondot fordít a „Sorsfordító-Sorsformáló” projektek gondozására, 

hiszen a falu közösségének a megmaradása és tovább élése szempontjából fontosak. 

A helyi szerveződések, mint például az Alsómocsoládiak Baráti Köre, gyakorta a mindennapi 

élethez szükséges humánerőforrást szervezik és irányítják. Segítséget nyújtanak a rendezvények 

szervezésében, a temető gondozásában vagy a falu tisztántartásában. 

A rendezvények, turisztikai szolgáltatások és programok a térség erősségeire épít, tág 

korosztályt szólít meg. Különösen nagy hangsúlyt fektetnek a helyiek vendégszeretetére és 

kapcsolatépítő készségeire. 

A falu rendelkezik egészségházzal, ahol egy orvosi rendelő található. Hetente egy alkalommal 

rendel helyben az orvos. Az egészségház mögött szabadtéri tornapark található, ahol az 

alapgyakorlatok elvégzéséhez, illetve kardioedzésekhez is alkalmas gépek állnak rendelkezésére a 

sportolni vágyóknak. A sportpark előtt jól felszerelt gyermek játszótér várja a kisgyermekkel 

érkezőket. A sportpark mögött szabadtéri edzőpálya található, ahol évente több sportrendezvénynek 

is helyt ad Alsómocsolád. 
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3. Helyzetelemzés 

3.1. Az idősek helyzetének általános elemzése, trendek Magyarországon és az EU-ban 

A magyar időspolitika szociálpolitikai stratégiája, hogy a magyar társadalom idős tagjainak 

társadalmi, gazdasági, kulturális, jóléti helyzetét javítsa, további romlását megakadályozza. Mindezt 

közéleti, kormányzati aktív tevékenységgel támogatja. A hosszú élettartamhoz fűződő politika 

lényeges szempontja, hogy támogassa az új aktív, idős korosztályt és szakmai tevékenységeivel 

kapcsolódjon az a generációk közötti kölcsönös és egyetemes felelősségvállalást támogató 

szemléletmód kialakításához. A magas kort megért személyek élhető életmódjának kialakításának 

érdekében és a társadalmi, szociális izoláció megszűntetésének érdekében történik mindez. 

Az időspolitika hosszú távú célkitűzései jellemzően a következők8: 

- a születéskor várható élettartam növekedésének elősegítése; 

-  az egészségben eltöltött évek számának növelése; 

- az aktív élet fenntartása; 

-  az időskori jövedelembiztonság megteremtése; 

- a társadalmi integráció erősítése, a különböző szolgáltatások, vagyis az egészségügyi, szociális, 

oktatási, kulturális szolgáltatások összehangolása az idősödők és idősek szükségleteinek és 

érdekeinek figyelembevételével; 

- az idősek digitális írástudatlanságának csökkentése és élethosszig tartó tanulásának 

támogatása a digitális tananyagok hozzáférhetőségének biztosításával; 

- az aktív idősödés feltételeinek erősítése, amely nem csupán a fizikai aktivitást, a 

munkaerőpiacon maradást jelenti, hanem a társadalmi, kulturális, civil életben való aktív 

részvételt is; 

- az idősödési folyamat „menedzsmentjének” elterjesztése már fiatalkorban; 

- a társadalmi szemléletváltás az idősödésnek mind a gazdasági, 

- mind a társadalmi megítélését és megélését illetően. 

Az Időskori Nemzeti Stratégia9 megvalósítása kulcskérdés a mai időskori viszonyok között. A 

magyar társadalomban egyre nő az idős emberek aránya, és több idős nő van, mint idős férfi. Egyre 

több a betegséggel élő, idős emberek száma, és egyre több eltartott jut egy keresőképes emberre 

(Semsei, 2011). A társadalmi probléma így egyre nagyobb lehet, hiszen az idős emberek megsegítése 

nélkül a társadalmi integrációjuk nem jöhet létre. 

                                                 
8 Szakirodalmi hivatkozás alapján, forrás: 
http://www.parlament.hu/documents/10181/303867/2015_34_idosellatas_mod/41451911-9b1f-46fe-807d-
28342c62e45e. Utolsó bejelentkezés: 2016. december 22. 14 óra 45 perc. 
9 továbbiakban, mint INS. http://www.parlament.hu/irom38/10500/10500.pdf utolsó bejelentkezés: 2016. december 
22. 15 óra 00 perc. 

http://www.parlament.hu/documents/10181/303867/2015_34_idosellatas_mod/41451911-9b1f-46fe-807d-28342c62e45e
http://www.parlament.hu/documents/10181/303867/2015_34_idosellatas_mod/41451911-9b1f-46fe-807d-28342c62e45e
http://www.parlament.hu/irom38/10500/10500.pdf
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 Az elöregedő társadalmi helyzet megoldására Semsei (2011) a következő lépéseket javasolja: 

- a társadalmi „Taigetosz”, mint ókori módszer: ez akkor történik, mikor a társadalom nem 

kezeli az elöregedésből adódó problémákat. A biológiailag, egészségileg, gazdaságilag, 

szociálisan „elgyengült” idős emberek kikerülnek a társadalmi munkamegosztásból és idő 

előtt elhaláloznak. 

-  egészségi állapot javítása, vagyis a gerontológia elsődleges célja az emberi élettartam 

meghosszabbítása. A másodlagos cél, hogy a megnövekedett élettartam minél 

egészségesebben teljen. Módszertani eszközei lehetnek az oktatás (pedagógia, andragógia, 

gerontagógia10), a prevenció, a gyógyítás-ápolás és a rehabilitáció. 

-  idős emberek részvétele a munkamegosztásban, a nyugdíjkorhatár emelésével, vagy az 

idősek bevonása, megtartása a munkába, 

- a születések számának emelése, de ez egy hosszú távú intézkedés. 

A valódi megoldás az emberek egészségi állapotának megőrzésében van, ennek legfontosabb 

része a prevenció és az információ átadás. A valódi megoldások szervezeti kereteit jelenleg az 

Idősügyi Tanács, a Geriátriai Szakmai Kollégium, a Gerontológiai Tudományos Koordinációs 

Központ (GTKK), jelentik.  A GTKK ma egyedülállóan az egyetlen országos, átfogó gerontológiai 

központi szervezet. Az intézmény koordinálja a hazai tudományos és társadalmi gerontológiai életet. 

A hatékony működéshez szükséges olyan módszertani központhálózat kialakítása, ahol az idősek 

oktatása zajlik, vagy professzionális idősgondozó képzés és gyakorlati ismeretátadása zajlik. Egy, az 

országos állapotot ismerő, azt kutató intézet felállítása időszerű. 

A fejlett országokban tapasztalható növekvő átlagéletkor az egész társadalom számára 

kívánatos fejlődés. A magyar társadalom is egyre növekvő mértékben szembesül az idősödéssel, és 

azzal kapcsolatos problémákkal.  A jelenlegi demográfiai trendek szerint az idősek száma évről évre 

nő. Az ország megyéiben az időskorú népesség eloszlása nem egyenletes. Békés megye a legidősebb, 

lakosságának 26%-a tartozik a 60 év felettiek körébe. Az időskorúak aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében a legkisebb, ahol a lakosság kevesebb, mint ötöde 60 év feletti. Az idősek az átlagosnál 

kisebb arányban élnek Hajdú-Bihar és Pest megyében is. Baranya megyében ez a szám 23,7 volt 

2011-ben a KSH felmérései szerint. 

A Kormány T/5052. számon benyújtott, egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslatának egyik célja, hogy az idősellátásban a szociális 

szolgáltatásokat rendszerezze és a házi segítségnyújtás igénybevételének szabályozza. 

Magyarországon a születéskor várható élettartam 2013.évben férfiak esetében 72,01 év volt, nőknél 

78,73 év.  A 65 éves és idősebb népesség aránya 2014- re 17,5 százalékra nőtt.  Jelenleg is 1100 fő 

                                                 
10 időskorú személyek oktatása 
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felett van a száz éves vagy ennél idősebbek száma, és a 90 évesnél idősebbek száma meghaladja a 35 

ezer főt.  2011-ben az öregedési index11 115 volt. A népességelőreszámítások szerint 2050-re 29,4 %, 

2060-ra 31,9 % lesz az idősebb korosztályok aránya, ami követi az európai uniós átlagot.  2012-ben 

2,9 millióan részesültek nyugdíjban, járadékban vagy nyugdíjszerű ellátásban, 57 százalékuk öregségi 

nyugdíjban részesült.  A nyugdíjakra és a nyugdíjszerű ellátásokra fordított összeg és a GDP-hez 

viszonyított aránya folyamatos növekedést mutat12. 

2013-ban összesen 131 791 ember részesült Magyarországon házi segítségnyújtásban. A mai 

kor tendenciái szerint az emberek tovább élnek, kevesebb gyermeket vállalnak, korábban mennek 

nyugdíjba. A társadalmi egyensúlyhiány szerkezeti változásokat idéz elő a munkaerőpiacon, a 

szociális ellátó- és védelmi rendszerben, az egészségügyi rendszerben és a társadalmi integráció 

folyamataiban. 

Az idősek számára kevés eszköz készül, a legtöbb a betegségükkel kapcsolatosan érhető, 

egészségügyi vagy gyógyászati eszköz. Ez nem segíti az aktív időskor feltételeinek a megteremtését. 

Az oktatási központok, a többirányú oktatás lehetőséget nyújt az idősek integrációjához a társadalmi 

szinten is. Az időskorú betegek ellátása feladat a társadalom számára, az idősellátás fejlesztése 

elengedhetetlen. 

 

3.1.1. Az idősek állapotleírása az Őszi Fény Idősek Otthonában 2016.évben 

Az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthonának helyzete, lakóinak és gondozottainak 

állapota tükrözi a hazai állapotfelmérést. Lakóinak állapota, igényeik  a INS megvalósítását sürgetik. 

Az idősek otthonában az átlagos létszám a 2016.évben 42 fő volt, ebből demens ellátott 27 

fő, átlagos ellátást igénylő pedig 15 fő. Intézményi jogviszonya 9 főnek szűnt meg, ebből 

elhalálozás miatt 8 főnek, kiköltözés (határozott idő lejárta) miatt 1 főnek. 9 fő került jogviszonyba 

az intézménnyel. Külön demens részleg nem került kialakításra, de a lakószobákban elhelyezett 

gondozottak hasonló mentális, ellátási igény szerint kerülnek elhelyezésre. Az Otthon 100 

százalékos kihasználtsággal működik, folyamatosan érkeznek be a kérelmek. 

Az intézmény igen keresett a térségben, és dolgozóik munkájának is köszönhetően jó 

hírnévnek örvend az idősek és férőhelyet kereső érdeklődők körében. Gondozottak száma, 

(kimutatás 2016.12.10. állapotot illetően) nemek szerinti megoszlása szerint 30 fő nő és 12 fő férfi. 

A demensek száma 27 fő. A demens állapotúak közül 9 férfi és 18 női beteg van. 

Betegségcsoport szerinti megoszlása a lakóknak a következő 2016.évben: 

- Szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedő: 40 fő 

                                                 
11 A 65 éveseknek a 14 éves és fiatalabb gyermekekre jutó – 100 főre számított – száma. 
12 2012- ben a GDP 11,8%-a volt ez a szám. 
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- Mozgásszervi megbetegedésben szenvedő: 23 fő 

- Diabetesben szenvedő: 11 fő 

- Daganatos betegségben szenvedő: 3 fő 

- Hallásfogyatékos: 2 fő 

- Inkontinenciában szenvedő: 18 fő 

- Pulmonológiai megbetegedés: 4 fő 

- Látásfogyatékosság – vakság: 2 fő 

- Látásfogyatékosság – 3 fő 

- Vesebeteg (vese-dialízisre szoruló): 1 fő 

Mozgásképesség tekintetében az alábbi kimutatás szolgál adatokkal 2016.évben: 

- Fekvőbeteg – nem mobilizálható: 3 fő 

- Kerekesszékkel közlekedő: 3 fő 

- Kerekesszékbe kiültethető, de egyedül nem tud vele közlekedni: 3 fő 

- Járókeretet vagy rotátort használ: 7 fő 

- Támbotot használ: 7 fő 

Önellátási képesség szerinti megoszlás a következőképpen alakult 2016.évben: 

- Önellátó, fennjáró gondozott: 14 fő 

- Részben önellátó- egyes tevékenységhez segítséget igénylő: 21 fő 

- Teljes ellátást igénylő: 7 fő 

Szakápolási igény szerint a következő adatok állnak a rendelkezésre: 

- Vér- és testváladékok levétele laboratóriumi vizsgálat céljából a Mágocsi Laboron keresztül 

végezik. 

- Állandó katéteres ellátott: 2 fő 

- Mobilizálási tevékenység: egyéni gyógytorna 10 fő (gyógytornász végzi) + csoportos 

gyógytorna kb. 15 fő 

A 2009. - 2016. év közötti, a lakók és ellátottak állapotát bemutató, részletes rendelkezésre 

álló adatokat a 1. számú melléklet 1.számú összehasonlító táblázata tartalmazza. 

 

3.2. Az időseket jellemző gazdasági aktivitás a jövedelem és a fogyasztás tükrében 

 A 65 év felettiek jövedelmét, rendszeres havi juttatását a nyugdíj biztosítja. Jelentős tétel 

számukra az élelmiszerre fordított kiadás, ebből, azonban feltételezhető, hogy jelentős részt kapnak a 

gyermekek és az unokák. További jelentős tétel a lakásfenntartása és az egészségügyi ellátásokra, 

leginkább gyógyszerekre kiadott költségek. 
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 2011-ben még közel 180 ezer 60 év feletti személy tartozott a gazdaságilag aktívak 

csoportjába a KSH adatai szerint. A 60 éveseknek még több mint negyede, de a 61 éveseknek is az 

ötöde, a náluk idősebb korcsoportoknak viszont már jóval kisebb hányada tartozott a gazdaságilag 

aktívak körébe. 

Az időskorúak közül 2 millió 152 ezer ember a gazdaságilag nem aktívak kategóriájába 

tartozott 2011-ben. A gazdaságilag nem aktívak aránya a 60 és a 61 évesek évjáratában a 

legalacsonyabb, és ez a kor emelkedésével egyre nő. A 60 év feletti gazdaságilag nem aktívak között 

minden korcsoportban az inaktív keresők voltak többségben, 2011-ben. Az inaktív keresőkön belül a 

saját jogú öregségi nyugdíjasok aránya a 74 évesek csoportjáig nőtt, majd a 75 év feletti 

korcsoportokban csökkent. Mivel az idősebb korcsoportokban több a nő, náluk megemelkedik a 

hozzátartozói jogú nyugdíjasok aránya, a 90 év felettieknek már 18%-a részesül ebben az ellátásban. 

A rokkantnyugdíjban részesülők, illetve az egyéb inaktív keresők aránya viszont a 60 és 61 évesek 

között a legmagasabb, és a kor emelkedésével arányuk egyre csökken. 

A KSH 2015.évre vonatkozó adatai szerint tovább nőtt az időskorúak szociális szolgáltatásait 

igénybe vevők száma. Az étkeztetésben részesülők száma az elmúlt években folyamatosan 

emelkedett, 2014-ben 17%-kal magasabb, mint 2010-ben, és 172 ezer főt tett ki. A házi 

segítségnyújtás keretében ellátottak száma ugyanezen időszak alatt 77%-kal emelkedett, 2014-ban 

133 ezer fő részesült ebben az ellátási formában. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 23 ezer 

fő részesült, a 2010. évihez képest 9%-kal kevesebben. A támogató szolgálat keretei között 14 ezer 

főt láttak el, 4,8%-kal kevesebbet, mint 2013-ban és negyedével kevesebbet, mint öt évvel korábban. 

A nappali ellátásokat igénybe vevők száma nem csak az idősek között, hanem a fogyatékosok, 

hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek csoportjában is, 2010-től tovább emelkedik. 

A legtöbb ellátottat az idősek klubjai segítették, 2014-ben 39 ezret, 3,4%- kal többet az öt évvel 

korábbinál. 

A tartós bentlakásos intézményekben ellátottak száma 2010 és 2014 között szintén tovább 

emelkedett, 2014-ben közel 78 ezer embert ápoltak ezekben az intézményekben. A tartós 

bentlakásos intézményekben ellátottak között az idősek otthonában élők teszik ki a többséget, 

arányuk 65%. Az átmeneti ellátást nyújtó intézményekben ellátottak száma 2013-ig nőtt, majd egy év 

alatt 8,3%-kal csökkent, így öt év alatt összességében 5,6%-kal emelkedett. 2014-ben mintegy 13 ezer 

ember élt ezekben az intézményekben. 

A nyugdíjas háztartások aránya az összes háztartáson belül 31% volt 2014-ben. Egy főre jutó 

személyes célú kiadásuk 1,1 millió forintot tett ki. Így folyóáron 31 ezer forinttal, ez reálértéken 

3,2%-kal többet az egy évvel korábbinál. A nyugdíjas háztartástípusban élők fogyasztási kiadásai 

évről évre 2014-ben 16,0%-kal haladták meg az országos átlagot.  A nyugdíjasok fogyasztási 
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szerkezetének további sajátossága, hogy az átlagosnál magasabb háztartásaikban a lakásfenntartás, 

valamint a gyógyszerköltségek miatt az egészségügyi kiadások mutatója. Egészségügyre az átlagosnál 

kétszer többet (99 ezer forintot), ezen belül gyógyszerekre 75 ezer forintot adtak ki 2014-ben. 

A háztartás-statisztikai adatok szerint az idősek jövedelmi helyzete a fiatalabbakhoz, főleg a 

gyermeket nevelő családokhoz képest nem kedvezőtlen. A nyugdíjaskor nem feltétlenül jelent 

szegénységi kockázatot, mivel a nyugdíj biztos, állandó jövedelemnek számít. Ugyanakkor fontos 

szem előtt tartani azt is, hogy a nyugdíjba vonulásig felhalmozott javak szintén jelentős szerepet 

játszanak abban, hogy milyen a nyugdíjas életszakasz minősége. A jövedelmi viszonyokkal 

kapcsolatos kutatások rámutatnak arra, hogy az egész életen át felhalmozott tartalékok az idősektől 

nem a saját jóllétükre fordítódik, hanem többnyire a generációk közötti transzferekbe épülnek be, 

vagyis az idősektől a fiatalok felé áramlanak. A jelenlegi idősödő generáció számára az az is 

természetes, hogy munkájukkal, idejükkel, de akár életük átszervezésével is támogassák felnőtt 

gyermekeiket, ha azok nehéz helyzetbe kerülnek. 

Ez a szokás, mentalitás megnehezíti az idősek aktív szerepét a saját társadalmi rétegük iránti 

lehetőségeik kibontásában. 

 

3.2.1. Életúttervezés és öngondoskodás 

 Az öngondoskodás társadalmi igénye egyre erősödik. Az aktív korú lakosság többsége 

nincsen tisztában a különböző előtakarékossági és öngondoskodási lehetőségekkel. Ennek 

hazánkban nincsen kultúrája, az egyéni kezdeményezéseken múlik, hogy sikerül e kialakítani az aktív 

időskorhoz szükséges feltételeket. Ez viszont tudatos megtakarítások nélkül nem, vagy nehezen 

megvalósítható. 

Az öngondoskodás két formája az egyéni, vagyis nem szervezett gondoskodás, idetartozik a 

takarékoskodás, a halasztott fogyasztásra történő készülés, a családon belüli segítségnyújtása. A 

szervezett öngondoskodás a kockázatközösségen alapuló öngondoskodás (önkéntes pénztár), egyéni 

számlás rendszerek (nyugdíj előtakarékosság). Egyes számítások szerint 20 éves korban a jövedelem 

10-15 %, 30 évesen 20-25%, 40 évesen 25-30% és 50 év felett 30 % felett kell öngondoskodásra 

költeni (Salamon, 2012). 

A trendek szerint fejlettebb országokban az emberek nemcsak a bankbetétekre alapozzák az 

öngondoskodást. Az államnak az öngondoskodás elősegítésében egyik kiemelkedően fontos feladata, 

hogy hidat építsen, támogassa az egyéni kezdeményezéseket. A közgazdasági szakirodalomban az 

öngondoskodás az idős- vagy nyugdíjaskorra történő megtakarítási hajlandóságot jelenti (Dombi és 

Leveleki, 2013). Másik megközelítésben az öngondoskodás fogalmával az anyagi, vagyoni és 

pénzügyi helyzetet mutatják be, amelyet a gazdálkodóképesség meglétével vagy hiányával 
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azonosítanak, eszerint „az egyén felelős saját jólétéért és képes finanszírozni az ezzel kapcsolatos 

igényeit és kiadásait” (Kuti 2006, 117.old.) 

A magyar társadalom öngondoskodó attitűdje nem erős. A rendszeres havi jövedelem a 

nyugdíjból származik, és sokan időskorúkra is dolgozni kénytelenek. A stratégiai gondoskodásnak az 

egyéni életciklusok során jelentősége van. 

 

3.2.2. Az Őszi Fény Idősek Otthonának az életút modellt támogató szemléletmódja 

 Az intézményben élő idős ember komfortérzetének és biztonságérzetének megteremtése 

érdekében támogatást kap korábbi kapcsolatainak fenntartásához ugyanúgy, mint az idősotthoni 

környezetben új kapcsolatok létesítéséhez. Az idősek számára olyan életút modell kiépítéséhez ad 

lehetőséget az intézmény, amelyben nem csak a gazdasági aktivitás, hanem a társadalmi aktivitás is 

megjelenik. 

Időskorban, 60 év felett a KSH adatai szerint, nem jellemző az önkéntes munka, pedig a 

munkaképesség megőrzéséhez és a munkaerőpiaci alkalmasság önismeretéhez szükséges cselekvés. 

Az önkéntesen végzett munkát támogató programokra és cselekvésre nyitott az időseket ellátó 

intézmény, illetve aktívan támogatja az ilyen jellegű kezdeményezéseket. 

 Az életút modellek kiépíthetőségének ismereteinek alapos összegyűjtése és oktatása az 

intézmény távlati céljai között szerepel. Ehhez az alábbi téziseket fogalmazta meg az intézmény 

vezetősége: 

- az öregség nem egyenlő a betegséggel, 

- mindig a leggyengébb funkciót szükséges erősíteni, de az autonómiát tiszteletben kell tartani, 

- törekedni kell a szervezet állandó fizikai és mentális terhelésére, 

- a prevencióra nagyobb hangsúlyt kell fektetni, 

Az intézményi szemléletmód vallja, hogy az egyén számára megfelelő módon kialakított életmód 

segíti a szervezetet az alkalmazkodásban, a terhelésekhez való adaptációban. A betegség fellépése 

ebben a szemléletben, a szervezetben zajló alkalmazkodási reakció zavarával kezdődik, amelynek 

csak dokumentációja a felállított diagnózis. Emiatt a szűrő-prevenciós és életmód centrumok 

fejlesztésére fókuszál a távlati céljaiban. Célkitűzése, hogy a teljes körűen szolgáltatást nyújtson 

azoknak a korcsoportoknak is, akiktől még távol van az időskor, de szeretnének a lehető legjobb 

módon alkalmazkodni a környezetükhöz, hogy preventív életmódot alakítsanak ki a jelenlegi időskori 

problémákkal szemben. Az alkalmazkodást segítő technikák többek közt támogatják a pénzügyi 

kultúra terjesztését, az öngondoskodás attitűdjének fejlesztését, a családi kapcsolatok védelmét és 

aktív testet fenntartó mozgásformákat is. 
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3.3. Az idősek egészségi állapota és egészségügyi ellátásaik a hazai rendszerben 

 A 2011-es népszámlálás idején 1 millió 650 ezer ember, a népesség 16,6%-a vallotta magát 

tartósan betegnek Magyarországon. Az időskorúaknak nagyobb aránya (40%), több mint 900 ezer 

ember volt tartósan beteg. Az időskorú nők között magasabb az arányuk, mint az időskorú 

férfiaknál. Az időskorú tartós betegek harmadát a betegség a mindennapi életvezetésben, több mint 

negyedét a közlekedésben, több mint tizedét az önellátásban akadályozza. Az életkor növekedésével 

az akadályozottság is egyre gyakrabban fordul elő. 

Az adatfelvétel idején 490 ezer ember, a lakosság közel 5%-a élt fogyatékossággal 

Magyarországon. A 60 év felettiek 11%-a, 255 ezer ember élt fogyatékossággal, a férfiak és a nők 

között hasonló arányban. Az összes fogyatékossággal élő több mint fele időskorú. A 60 év felettiek 

körében a kor emelkedésével nő a fogyatékossággal élők aránya. A fogyatékosságtípusok közül az 

időskorúak a mozgássérült, a látászavarok, illetve a nagyothallók a leggyakoribbak. Mindhárom fent 

említett fogyatékosság előfordulási aránya növekszik az életkor előrehaladtával. Az időskorú 

akadályozottak aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb, a fővárosban a 

legalacsonyabb. Az ország északi és keleti területein arányuk magasabb, mint a közép- és nyugat-

magyarországi megyékben. Baranya megye az országos átlag szintjén van. 

Az idősek jelentős hányadát fenyegeti az izoláció és a kirekesztődés veszélye. Ezek az 

állapotok a betegségkockázatok növekedésével járnak. Különbségek vannak az egészségi állapotban 

más kritériumok mentén is. Az egészségi állapot indikátorai jelentős társadalmi különbségeket 

mutatnak a város-vidék relációjában, a képzettség, a jövedelem, a korábbi munkaerő-piaci pozíció 

összefüggésében. 

Az egészségügyi és szociális területen gyakran előfordulnak a párhuzamosan nyújtott 

szolgáltatások az idősek számára. A szociális és egészségügyi mozzanatokat egyaránt tartalmazó, 

komplex folyamatot bonyolítja, hogy a tartalmilag hasonló ápolási feladatok jelenleg két eltérő 

ágazati logikába ágyazottan, eltérő minimumfeltételek, protokollok, beutalási rend és finanszírozási 

rendszer szerint valósulnak meg. Nincs kellő együttműködés a két rendszer között (ÁSZ jelentés 

szerint), párhuzamosságok jellemzik és a kapacitásbefogadási rendszer sem összehangolt az 

egészségügyi és szociális rendszer között a tartós bentlakásos férőhelyek elfoglalásában és a hosszú 

ápolási idejű kórházi ágyak elfoglalásában. Hiányoznak az átmeneti és vegyes ellátást nyújtó 

szervezetek és az intézményi oldalon az átmeneti és vegyes ellátást nyújtó szervezeti formákra lenne 

nagyobb szükség.  Az otthonápolás és az otthoni szakápolás iránti szükségletek felmérése nem, vagy 

csak részlegesen történt meg. Különösen nagy probléma az orvos által elrendelt otthoni 

szakápoláshoz való hozzáférés esetlegessége. Az orvoshiány vidéken és a tízezer lélekszám alatti 
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településeken gyakori. Az egészségügyi ellátásban folyamatosan nő az igény a tartós bentlakásos 

intézmények iránt. 

 

3.3.1. Az Őszi Fény Idősek Otthonának egészségügyi szolgáltatásai 

Az egészségügyi ellátásban az intézmény vállalja az ellátottak folyamatos egészségügyi 

ellátását. Idetartozik a rendszeres orvosi, szakorvosi ellátás, kórházi ellátás, gyógyszerellátás, 

gyógyászati segédeszköz ellátás, szűrővizsgálatok biztosítása. Szükség esetén a szakorvosi ellátást 

szakorvosi rendelőbe szállítással történik. A háziorvosi vizitek teljes körű vizsgálatot biztosítanak az 

arra rászorulók részére, egyedi igényeket a háziorvosi rendelőben is kiszolgálnak. A diagnózis, az 

előírt kezelések dokumentációja folyamatos és napra kész. Rendelési időn túl orvosi ügyelet áll 

rendelkezésre. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás az alábbi szabályozás aláesik: A 6/2002. 

(IV.5.) SZCSM rendelettel módosított 1/2000. (I.) SZCSM rendelet szerint az intézet viseli az 

alaplistába tartozó gyógyszerek költségét (52. §. (2) bekezdése. 

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos dokumentációkat az egészségügyi személyzet a lakó 

érkezésekor rendezi, majd elvégzi a szolgáltatást igénybe vevők ápolási-gondozási besorolását. Az 

egészségügyi személyzet folyamatosan vezeti az egyéni gyógyszernyilvántartó lapot, elkészíti a lakóval 

közösen az egyéni gondozási tervet. A betegség kialakulásakor elkészíti a lakó ápolási tervét. 

Műszakonként megírja az átadó füzetet, vezeti a különböző nyilvántartásokat: vérnyomásmérés, 

testsúlymérés, vércukor ellenőrzés. Az orvosi vizit füzetet folyamatosan figyelemmel kíséri. 

Az egészségügyi ellátás részeként a mentálhigiénés ellátásról a mentálhigiénés nővér valamint 

a szakmai személyzet gondoskodik, akik rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel. Biztosítják a lakó 

személyre szabott, évszaki sajátosságokat figyelembe vevő foglalkoztatását, ami kibővül az aktuális 

állapot szerinti bánásmóddal. Cél a lakók társas kapcsolatainak kiépítése, vagy azok megtartása. 

Kiemelt terület a kapcsolatok ápolása a hozzátartozókkal. Közösségi együttlétet és a társas 

kapcsolatok ápolását célzó kirándulások, szabadidő programok, kulturális rendezvények szervezése is 

része a mentálhigiénés ellátásnak. A megfelelő kapcsolattartás feltételeinek megteremtéséhez 

hozzátartozik, hogy a lakók kérésére levélírás, ügyeik intézését a felelős szakember elvégzi. Fő célok 

közétartozik a lakók önellátási képességének megőrzése, a különféle karitatív és egyéb szervezetekkel 

a kapcsolattartás, hitélet gyakorlásának elősegítés és a település életében való aktív közreműködés. 

A szolgáltatás igénybevételéről és díjáról a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 

1993. évi III. tv., valamint az Alsómocsolád Község Önkormányzati Képviselőtestületének a 

községben élő szociálisan rászoruló felnőttek és gyermekek részére pénzben és természetben 

nyújtandó ellátásokról szóló 3/2003. (II. 14.) számú rendelet rendelkezései az irányadóak az ellátás 

során. 
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3.4. Szociális szolgáltatások, ellátások 

Hazánk az öregedő társadalmak közé sorolható az időskorúak számának és arányának 

növekedését tekintve. Magyarország demográfiai állapotjellemzői kedvezőtlenek, de nem tartozik a 

kirívóan öreg korösszetételű országok közé13. 

Magyarország Alaptörvénye értelmében a magyar állam külön védelemben részesíti az 

időseket. Az öregségi nyugdíjakat a társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény szabályozza. Az ország nyugdíjrendszerének fenntarthatósága a foglalkoztatottság hosszú 

távú szintjétől és a demográfia helyzettől függ. A nyugdíjszerű ellátásokra fordított költségvetési 

hozzájárulás összege azonban folyamatosan emelkedik. Szakértők szerint a nyugdíjkorhatár további 

emelése és az aktív nyugdíjaskor fejlesztése elengedhetetlen14. 

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról írja le az aktív korúak és az időskorúak által 

önkormányzattól igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint a számukra 

nyújtható szociális szolgáltatásokat, az alapszolgáltatásokat, és a szakosított ellátási formákat. 

A pénzbeli ellátások a következők: 

- időskorúak járadéka azoknak biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a 

nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony 

összegű ellátással (pl. házastársi pótlék) rendelkeznek. 

- ápolási díj: a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére alanyi jogon biztosít anyagi hozzájárulást. 

- önkormányzati segély (létfenntartási problémák esetén). 

- települési támogatás, amely a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz, 

gyógyszerkiadásokhoz, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó adósságokhoz ad segítséget. 

Természetben nyújtott szociális ellátások: 

- közgyógyellátás; 

- egészségügyi szolgáltatás. 

Szociális szolgáltatások közül a következők alapszolgáltatások: 

- szociális étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- időskorúak nappali ellátása, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

                                                 
13https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/nepesseg_gyarapodo.pdf 
14 A hazai időspolitika dokumentuma az Idős- ügyi Nemzeti Stratégia [81/2009 (X.2.) OGY határozat] és az első 
Idősügyi Cselekvési Terv [1087/2010. (IV. 9.) Korm. határozat], amely az aktív időskor elveit követi. 
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Szakosított ellátások közétartoznak a bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, 

időskorúak gondozóháza, ápolást-gondozást nyújtó, tartós bentlakást biztosító intézmények, az 

idősek otthonai. 

A kormány az elmúlt években növelte az idősek otthonainak finanszírozását, elkezdődött az 

idősotthonok felújítása. A fejlett országokban tendencia, hogy a költséges bentlakásos intézmények, 

szolgáltatástípusok helyett az otthoni, valamint otthon közeli, mobil, ambuláns szolgáltatási formákat 

támogatják különböző szabályozási és finanszírozási formákkal. 

Magyarországon a házi segítségnyújtás az önkormányzatok időseket érintő legrégebbi 

alapszolgáltatása. Célja segítséget nyújtani a településen élő idős, kevés jövedelemmel rendelkező, 

beteg, mozgásában korlátozott, szociálisan rászorult személyek részére saját lakókörnyezetükben. A 

szolgáltatást igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik. A házi segítségnyújtása díjköteles 

szolgáltatás a területi gondozást végző intézményi gondozók segítségével, amely önkéntesen, napi 

maximum 4 órában vehető igénybe. A díjat rászorulósági alapon az önkormányzat elengedheti. 

Néhány önkormányzat az egész településen díjmentessé teszi a szolgáltatást. 

A házi segítségnyújtás ellátási formája lehet: 

- a segítségnyújtása a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, 

- a háztartási tevékenységben való közreműködés, 

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, 

- a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtás, 

- gondozási és ápolási feladatok elvégzése. 

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálják a gondozási szükségletet. 2015-től 

a kormány megemelte a rászorultsági küszöböt és így a szolgáltatás igénybe vétele előtt átfogóbb 

állapotfelmérés készül az igénylőről. Az ellenőrzés koordinációját a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal (NRSZH) Szociális Főosztálya látja el15. 

A szociális szolgáltatásokra folyamatosan nő az igény, és rendszerben egyre több 

finanszírozási probléma lép fel a társadalmi szerkezet változásai miatt. 

 

3.4.1. Az Őszi Fény Idősek Otthonának szociális szolgáltatásai 

  A magyar szociális ellátórendszer szolgáltatási kínálatában sem található meg a családtagjuk 

ápolását és gondozását végző hozzátartozóknak, családtagoknak kínált szolgáltatások. Az Otthon 

egyik fontos elve, hogy a családtagokat is bevonja az idősember gondozásába és megteremtse a 

                                                 
15 A Szociális Ágazati Portál (NRSZH által üzemeltetett) a szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzése 

kapcsán keletkezett határozatokat, fenntartóval kötött szerződéseket, kötelezettség megszegését megállapító végzéseket 
köteles közzétenni. 
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feltételeit annak, hogy a család a lehető legtöbb módon megőrizze kötődését. Az alapellátásban 

illetve a szakellátásban az intézményben egyéni igények figyelembe vételével készül az egyéni 

fejlesztési terv. Az egyéni igények kiszolgálásán különösen nagyhangsúly tapasztalható. 

Az Őszi Fény Idősek Otthonának szociális szolgáltatásairól a 2. fejezet 2.1. alpontjában 

részletes leírás olvasható. 

A szolgáltatások jegyzéke, és azok felépített rendszerbe foglalását a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

3.5. Tanulás az idősek számára 

Az alapfokú oktatásban is hiányzik az idősekkel kapcsolatos társadalmi szemléletformálás, 

amely pedig egyik fontos alappillére lehetne az idősekkel szembeni diszkrimináció felszámolásának.  

A szakirányú, felsőfokú képzésekben is kevés az idősek ellátásához kapcsolódó szakirány, 

specifikációk aránya. A magyar képzésekben speciálisan idősek gondozására szakosodott 

szakemberképzésben hiány van. Az időseknek, de már a 45 év feletti korosztálynak is képeznie kell 

magát, ez az élethosszig tartó tanulás egyik elve. Az élethosszig tartó tanulás kiemelkedően fontos az 

aktív időskor kialakításában. 

Ebben a korosztályban kevesen ismerik az informatikát, pedig a multimédia eszközeivel 

számos lehetőséget lehetne használni a tanulással kapcsolatosan. Kevesen beszélnek idegen 

nyelveket is. Az időskori speciális tanulási igényeket nem szolgálják ki a képzések. Az önsegítő, 

szemléletformáló képzések fontosak lennének az idősek számára. 

A 45-64 évesek oktatásban való részvétele Magyarországon jelentősen elmarad az Európai 

Unió átlagától. A felsőfokú végzettségűeknél jobb az arány, és a végzettség szintjével folyamatosan 

csökken. A tanulás nem pusztán jó befektetés, hanem egészségügyi prevenciós hatása is van. A 

nyelvtanulás a demencia egyik védőfaktora. 

A képzésekben résztvevő 45 év felettiek elhelyezkedését egyértelműen támogatta a képzés, 

amelyet végeztek. Az egyik legfontosabb hatás, hogy a képzés hozzásegítette őket a munkahely 

megtartásához. 

A tanulás és a képzettség szerzés másik hatása az önbizalom növekedése. A képzés során a 

résztvevő időseknek csökkent a bizonytalanságuk, javult az önértékelésük és az önbecsülésük.  A 

hatás illetve a változás azért fontos az idősek problémáinak kezelésében, mert az idősebb 

korosztályok önbecsülésének javulása ellensúlyozhatja a kirekesztő társadalmi szemléletet. 
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3.5.1. Az Őszi Fény Idősek Otthonának tanulási és fejlesztő foglalkozásai idősek számára 

 Az Őszi Fény Idősek Otthona folyamatosan, napi szinten biztosítja a tanulási és foglalkozási 

lehetőségeket a bent lakók számára. A foglalkozásokat legtöbb esetben a mentálhigiénikus tartja, de 

gyakoriak az ismeretterjesztő foglalkozások meghívott előadók segítségével is. Foglalkozásokat, 

ismeretátadó gyakorlatokat a lakók maguk egymás között is szervezhetnek. A különböző mentális 

állapotban lévő lakók számára többféle foglalkozás is elérhető, amelyekkel az állapotuk romlása 

megelőzhető. 

A foglalkoztató terápiák szocioterápiás eljárások, melyek célja a készségek fenntartása, 

fejlesztése. Ezek a terápiák a geriátria holisztikus szemléletébe jól illeszkednek, és egyaránt 

támogatják a testi, a lelki és szociális állapotot.  A foglalkozásokon nem csak demenciában 

szenvedők vehetnek részt, kiváló prevenció is. A foglalkoztatások egyik nehézsége, hogy a demens 

embereknél csökkent, vagy éppen hiányzik a motiváció, labilis a hangulat, nagyot hallhatnak, vagy 

gyengén láthatnak. Hirtelen romolhat állapotuk. A gondozó, ápoló munkát végző munkatárs 

szemléletmódja az irányadó ezekben a helyzetekben, hiszen a legnehezebb állapotban is végezhető 

olyan tevékenység, amely elfoglaltság lehet. 

A foglalkoztató terápiák igen sokrétűek lehetnek: művészet, zene, kézműves elfoglaltságok, 

állat-asszisztált foglalkozások. Ezek amellett, hogy élvezetes tevékenységek lehetnek, csökkenthetik a 

nyugtalan időszakokat, és növelhetik az önbecsülést. 

A jó foglalkozások segítenek strukturálttá tenni a mindennapokat, és aktív tevékenységet 

nyújtanak. Oldják a feszültséget és a stresszt, segítenek a kommunikációban. 
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4. Az idősgondozás stratégiai irányai 2017-2027 között 

4.1. A jövőkép megfogalmazása 

 A jövőkép megfogalmazásának keretét az Európai Szociális Charta 23. cikkelye adja meg: 

„….az idősek életminőségének biztosításáról…  képessé tenni az időseket arra, hogy a lehető 

leghosszabb ideig a társadalom teljes tagjai maradjanak: 

 a) megfelelő erőforrások segítségével, amelyek lehetővé teszik, hogy tisztes életük legyen és aktív 

szerepet játsszanak a köz-, a társadalmi és a kulturális életben;  

b) tájékoztatás az idősek rendelkezésére álló szolgáltatásokról és létesítményekről, valamint 

használatuk lehetőségeiről; 

…képessé tenni az időseket arra, hogy szabadon megválasszák az életformájukat és 

megszokott környezetükben független életet éljenek ameddig csak kívánják és képesek rá az alábbiak 

révén: 

a) a szükségleteiknek és egészségi állapotuknak megfelelő lakáskörülmények biztosítása, vagy 

megfelelő segítség nyújtása, hogy lakáskörülményeiket ezekhez igazítsák; 

b) egészségügyi ellátás és az állapotuk által megkívánt szolgáltatások; 

… az intézményekben élő idősek számára garantálják a megfelelő támogatást, miközben 

tiszteletben tartják a magán szférájukat, valamint részvételüket az intézményen belüli 

életkörülményeket érintő döntésekben.” 

 A szervezeti vízió szerint az Őszi Fény Idősek Otthona olyan komplex szolgáltató 

intézmény, amely ellátja azokat az alapfeladatokat, úgymint a szociális étkeztetés, a nappali ellátás, a 

bentlakásos idősgondozás, de speciális szolgáltatásaival egyéni fejlesztési lehetőségeket is nyújt. 

Működésével az önálló támogatásválasztó magatartás attitűdjét kívánja erősíteni. Szolgáltatásait 

rendkívül magas színvonalon és egyénre szabott fejlesztési tervek alapján végzi. Mindemellett 

egyfajta forrásközpontként működik, ami egyrészt tudástranszfert biztosít, a már meglévő tudásokat 

rendszerezi, továbbadja, vagyis oktató gyakorlati helyszínként működik. Demens specializációjával, 

idősgondozási szakember oktatásával és az idősek számára nyújtott speciális képzéseivel 

idősgondozás területén magyarországi viszonylatokban is maga generál új folyamatokat. 

Hosszútávon az aktív és a minőségi időskorra való felkészülést is támogatja. Tehát már nem csak a 

szépkorúakkal foglalkozik, hanem lényegesen előbb kezdi a fejlesztési feladatot, támogatást nyújtva 

az új generációk számára. Támogatást nyújt azoknak a családoknak, akiknek a egy idős személy 

ellátásáról kell gondoskodnia. 

Az alábbiak a stratégiai szervezeti értékek, amelyek meghatározzák az Őszi Fény Idősek 

Otthonának jövőképét: 
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- Önállóság és fenntarthatóság, mint szervezeti érték: az időseket ellátó otthon szeretné 

biztosítani lakói számára az önállóságot, a megengedhető legnagyobb mértékben. Az önállóság nem 

csak egyoldalú érték, az intézmény dolgozói számára is biztosítja az önálló munkavégzéshez 

szükséges eszközöket és magas színvonalú szakmai munkájukhoz a támogatást. Az intézmény saját 

működésében is fontosnak tartja a szakmai autonómiát. Szakmai működése során a fenntarthatóság 

kiemelkedő szempont a döntéshozatalkor. Biztonság és megfelelő életminőség, a betegségek 

kockázatának alacsonyan tartása, az emberi méltóság megőrzése és a funkcionális önállóság 

elősegítésének mentén valósul meg. Fontos törekvés a folyamatok és a szolgáltatások tervezésénél a 

fenntarthatóság megvalósítása. Az időseket ellátó egészségügyi ápolás, ellátás és szolgáltatás 

fejlesztésében elsődleges szempont az önállóság és a fenntarthatóság. 

- Emberség és empátia, mint szervezeti érték: a kliens központúság, mint szolgáltatási 

fókusz követendő cél és érték az intézmény dolgozói számára. Az intézmény dolgozói és lakói 

egyaránt támogatást kapnak abban, hogy emberhez méltó körülmények között élhessenek és 

dolgozhassanak az idősek otthonában. Ehhez a feltételek az intézmény megteremti, de aktív részt 

vételre hívja, abban támogatja a dolgozókat és lakókat egyaránt. 

- Család és közösség, mint szervezeti érték: az intézmény törekszik a transzgenerációs 

kapcsolatok ápolására a lakók életében. Minden eszközével, módszertani ismeretével keresi és 

megvalósítja azokat a lehetőségeket, amelyek hozzásegítik az időseket a családjaikkal vagy 

közösségeikkel való kapcsolattartásra. A dolgozók számára biztosítja a családbarát munkahelyek 

körülményeit. Az intézmény maga is egységes közösséggé kíván formálódni, mint szervezeti kultúra. 

A szervezeti értékek mentén meghatározhatóak a stratégiai tervezés fő elvei, vagyis a 

szervezeti kötelezettségvállalások: 

- az idősemberek tapasztalatainak és igényeinek megismerése fontos eleme az ellátás és a szolgáltatás 

minőségének biztosításához. Az idős ember nem eszköze, hanem felhasználója az intézmény 

nyújtotta lehetőségnek. 

- az időseket be kell vonni a szolgáltatások tervezéséhez és kialakításához, róluk szóló a döntések 

meghozatalánál. 

- tudatosítani kell, hogy nincsen egyetlen jó modellje az időseket ellátó intézményeknek és 

szolgáltatásai palettájának. A változó társadalmi és gazdasági helyzet nem kedvez az állandóságnak. 

Az eltérő élethelyzetek, a különböző egyéni igények miatt az igénybe vett szolgáltatások nagyon 

eltérőek lehetnek. 

- biztosítani kell a rugalmasságot, segíteni az időseket abban, hogy megtalálják az egyéni 

életmódjukhoz legmegfelelőbb ápolási és gondozási szolgáltatásokat. Ez összhangban van az 

önállóan irányított támogatás elvével. 
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- az intézménynek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy értékes mintát adjon a következő generációnak az 

idős évekre. A tervezési folyamatokat támogatni szükséges, hiszen a prevenció és a szűrés fontos 

elemét képviselik. A tervezést értéknek kell tekinteni, az időskorra való öngondoskodó tevékenység 

nem pusztán takarékoskodás, hanem befektetés az életbe, az életminőség megtartásába. 

- az idős otthonok jövője, hogy olyan szolgáltató központokká váljanak, ahol az idős emberek 

családjai és társas kapcsolatai is elfoglaltságot találhatnak. A szolgáltató központokban akár az egész 

családdal biztosított lehet a minőségi idő eltöltése. 

- az idősek számára szolgáltató központok lehetőséget biztosítanak az idősek számára a tanuláshoz. 

A gerontológiai képzések gyakorlati lehetőségét is biztosíthatják. 

- az értékes modellek átadására mentori hálózat kiépítési feltételek megteremtése. 

 Az intézmény missziója, hogy mintát és eszközöket adjon nem pusztán az élhető, hanem a 

jólléttel élt, aktív időskor megteremtéséhez. Fontosnak tartja az idősek és szépkorúak társadalmi 

integrációját, értékként ismer el minden olyan kezdeményezést, amely az idősek önbecsülését és 

társadalmi önértékelését növeli. 2027-ben az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Szolgáltató 

Centrumának (ŐFSzC) működése magába foglalja a Mocsoládi Demencia Központot (MDK) és a 

Mocsoládi Geriátriai Képzőintézet működését (MGK). Az intézmények működése és a falu élete 

jelentősen összeér ezekben a folyamatokban, hiszen a falu biztosítja az környezeti feltételeket. Az 

ŐFSZC továbbra is biztosítja az ellátást, az ápolást és a gondozást, és az idősek jóllétéhez 

kapcsolódó mindennapjaihoz kapcsolódó szolgáltatásokat. A MDK a demens idősek számára 

biztosít speciális ellátást és ismeretátadó előadásaival, képzéseivel a demenciát, mint állapotot kívánja 

megmutatni a családtagok, egészségügyi szakemberek számára. Az MGK olyan képzéseket, 

pszichoedukációs tevékenységeket folytat, ahol mind az geriátriai szakemberek, mind az idősek 

hasznos ismeretekkel gazdagodhatnak. 

 

4.2. Célok meghatározása 

 Az Őszi Fény Idősek Otthona, mint többoldalú szervezet az alábbi célok megvalósítására 

kötelezi magát 2017- 2027 között saját magára nézve: 

- Minőség, vagyis az általános minőségbiztosítás elemeinek az időskori ellátásában is 

érvényesülnie kell. A minőség biztosításának elemei a következőek: meghatározott szakmai 

irányelvek és protokollok, a módszertani levelek, a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 

(MEES) és az ehhez kapcsolódó módszertani segédanyagok, a minőségmenedzsment, a 

betegbiztonság intézményi feltételeinek megteremtése, az indikátorok meghatározása és 

teljesítése, az Országos betegelégedettségi vizsgálatok megfigyelése és az 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások megtartása. Kiemelkedően fontos kritérium a 
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szakmai háttér biztosítása, a képzések biztosítás a dolgozók számára. Az idős ellátás hiányos 

rendszere miatt jó gyakorlatokat kell gyűjteni a minőségfejlesztésének érdekében. 50 betegre, 

ellátottra minimum 1 geriátriai szakember kell, hogy jusson a jelenlegi elvárások szerint, a 

megfelelő minőségű munka elvégzéséhez. Hosszútávon cél, hogy geriátriai szakorvosi 

vizsgával rendelkező orvos végezze az ellátást. 

- Szolgáltatás, vagyis a szolgáltatásstratégia folyamatainak és tevékenységeinek működtetése 

az elvárható legmagasabb színvonalon a kliens központú, holisztikus gondozási, ápolási 

szemléletben. Idetartozik a szolgáltatás pénzügyi menedzsmentje, amely feltételezi a pénzügyi 

értelemben lényeges menedzsment információ rendelkezésre állását.  A hatékony és a 

költség-hatékony szolgáltatások a hosszú távú fenntarthatóságot erősítik. A szolgáltatási 

igénymenedzsment az igényeket hangolja össze az erőforrásokkal, ezért a megvalósításoknál 

figyelembe kell venni. Szolgáltatásportfolió kialakítás célja a maximális érték-létrehozás 

elérése, a kockázatok és a költségek egyidejű menedzselése mellett. A szolgáltatások és a 

stratégia közötti viszony megértése kulcseleme a stratégiai folyamatoknak, ezért az idősek és 

családtagjaik igényeit minden körülmények között figyelembe kell venni. A szolgáltatások 

minőségét ellenőrizni rendszeresen szükséges, lehetőség szerint osztályozással és 

vizualizálással. 

- Finanszírozás, vagyis a zavartalan, folyamatos működés feltételeinek megteremtése. A 

finanszírozás elvei a biztonság, a rentabilitás, a rugalmasság, a normativitás, a likviditás. A 

biztonság jelentése, hogy a tőkebefektetés időtartama és a kivitelezés gazdaságos 

összhangban történik. A rentabilitás a kedvező tehervállalás és a biztosan megtérülő 

beruházásnál valósulhat meg. A rugalmasság a társadalmi és szabályozó rendszerekkel 

összefüggésben érintheti a finanszírozhatóságot. A normativitás a finanszírozó felügyeleti 

rendszerek szabályainak a figyelembe vételénél érvényesül. A likviditás megvalósításánál a 

pénzhez jutási képesség megőrzése, és a fizetőképesség a cél. Javasolt az óvatos 

finanszírozási stratégiai módszerek követése. 

- Növekedés, vagyis az intézményi szintű fejlődés. A fejlődést többféle módon lehet 

mérhetővé tenni, például az alkalmazotti létszám alakulásával, a rendelkezésre álló 

ágyszámmal, a szolgáltatások minőségének mérhető javulásával. A növekedési stratégiák 

alaptípusa az Ansoff-mátrix16. Az adaptációs stratégiák közül az innovációs és a 

                                                 
16 A fejlesztési stratégia második alapkérdése: milyen alternatív irányokban fejlesztheti egy szervezet a tevékenységét? 
Kiindulópont az a helyzet, hogy a szervezeteknek befektethető erőforrásai halmozódtak fel. Ansoff mátrix: a fejlesztési 
alternatívák összes szóba jöhető formális lehetőségei (új vagy meglévő termék vagy piac) alapján elemzi a szervezet 
rendelkezésére álló stratégiai fejlesztési alternatívákat. Elemei: piaci behatolás, piacfejlesztés, termékfejlesztés, 
diverzifikáció. 
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konszolidációs stratégiák követése ajánlott17. Javasolt a növekedés eléréséhez a termék—és 

szolgáltatásfejlesztési stratégia követése, amely piacorientáltabb. Termék-, vagy 

szolgáltatásfejlesztési ötletek a felhasználók bevonásával történik. Olyan 

termékek/szolgáltatások fejlesztésére összpontosítanak, amelyek az intézmény alapvető 

képességeivel és tapasztalataival vannak szoros kapcsolatban. Képessé kell válni az új 

termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó követelményeket megvalósítani anélkül, hogy 

ellentétbe kerülnének a meglevő termékek, szolgáltatások iránti követelményekkel. A 

fejlesztéseket multidiszciplináris, és szervezetközi csoportok hajtják végre, és tekintettel 

vannak az intézményen kívüli szolgáltató és együttműködő csoportok igényeire. 

- Emberség, vagyis a kétoldalú empatikus együttműködő magatartás és szervezeti kultúra 

feltételeinek megteremtése. A szociális tevékenységet végzők eszköztára az ismereteken túl a 

készségek, képességek körében, valamint a személyiségében rejlik18. Az intézmény dolgozói 

támogatást kapnak szakértelmük folyamatos továbbfejlesztéséhez. Az intézmény vezetője 

felméri és elemzi a felmerülő szolgáltatási szükségleteket, a rendelkezésre álló személyzet 

szakértelmének sajátosságait, a munkatársak hosszú távú karrierépítési lehetőségeit, a 

továbbképzési lehetőségeket, és mindezek alapján továbbképzési tervet készít számukra. Az 

emberség megőrzésének képessége szervezeti szintű feladat, a dolgozók mentális 

egészségének munkahelyi feltételeinek biztosításáról a vezetőség gondoskodni köteles. Az 

intézmény ellátottjai állapotokhoz mérten, egyéni lehetőségük szerint szintén követendő 

értékként ismerik el a humánus magatartást. Az intézmény saját keretei között támogatja őket 

ebben, lelki gondozást biztosít illetve ismeretterjesztő, pszichoedukáció jellegű elődadásokat 

biztosít. 

 

4.2.1. A célok megvalósításának felelőssége 

 Az intézményi stratégiai megvalósulás az egész szervezet és az idősek érdeke is. A fenntartó 

támogató magatartása, a vezetők innovatív szellemisége, a lakók együttműködő közössége a közös 

érdekek megvalósíthatóságának kulcsai. 

 A minőség megvalósításáért, a szolgáltatások működéséért közvetlenül az intézmény vezetője 

tartozik felelősséggel. A finanszírozás és növekedés értékteremtésének folyamataiért a fenntartó 

vállal felelősséget. A humánum,mint cél megvalósításáért a személyzetért felelős vezető, illetve a 

idősek részéről a mentálhigiénikus tartozik felelősséggel. 

                                                 
17 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Tervezesi_modellek/ch06s02.html. Utolsó 
bejelentkezés: 2016. december 21. 14 óra 45 perc. 
18 file:///C:/Users/Eszter/Downloads/teruleti-szakertoi-csoport-bentlakasos-idosellatas-hosszu-
valtozat%20internetr%C5%91l%20(3).pdf 
Utolsó bejelentkezés: 2016. december 21. 14 óra 55 perc. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Tervezesi_modellek/ch06s02.html
file:///C:/Users/Eszter/Downloads/teruleti-szakertoi-csoport-bentlakasos-idosellatas-hosszu-valtozat%20internetrÅ�l%20(3).pdf
file:///C:/Users/Eszter/Downloads/teruleti-szakertoi-csoport-bentlakasos-idosellatas-hosszu-valtozat%20internetrÅ�l%20(3).pdf
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 Javasolt az intézményben az Idősek Tanácsának felállítása, ahol a szolgáltatásokkal kapcsolatos 

minőségjelzések, az aktualitások, problémák megvitatása és a döntéshozói tanácskozások 

lebonyolítása szervezett keretek között megtörténhet. A tanácskozások heti, vagy kétheti 

rendszerességgel történhetnek. A megbeszélésen jegyzőkönyv készítése szükséges, hitelesítéssel. A 

jegyzőkönyvet ki kell függeszteni az intézményben jól látható helyre. Az Idősek Tanácsa minden 

alkalommal elnököt választ. Tanács felelős az időseket érintő intézményi kérdések és javaslatok 

megvitatásában, illetve azok kihirdetésében, a vezetőt támogató döntésrendszer részeként tanácsadói 

jogosultsága van. 

 A szakmai ellátás és a szolgáltatások zavartalanságának érdekében rendszeressé kell tenni a 

szervezeti kommunikációt segítő megbeszéléseket, amelyet a szupervízió keretén belül is 

megtörténhetnek. Ellátási területenként érdemes delegálni egy –egy tagot és megalakítani az 

Intézményi Tanácsot. Az Intézményi Tanács olyan szakmai team, amely támogatja a vezetőt és 

fenntartót a döntéseik meghozatalában, ugyanakkor közvetlen visszajelzéssel vannak a folyamatok 

alakulásáról és a stratégiai tervek megvalósíthatóságáról. 

 A szervezeti rendszerek fejlesztésében különösen fontos, hogy a szervezeti szintek jó 

kommunikációban működjenek egymással. 

 

4.2.2. Az időkeretek meghatározása 2017-2027 között és a cselekvési terv 

 Az Őszi Fény Idősek Otthonának stratégiai irányai és az azokhoz tartozó beavatkozási 

pontokat rövid-, közép –és hosszú távú időszakokra osztja fel a stratégiai mintaterv. Rövidtávú 

időszakra a 2017-2019 közötti éveket jelöli meg a tervezet. A tervezett irányokat és a beavatkozási 

pontokat az 1. számú táblázat tartalmazza. 

Stratégiai irány 2017-2019 között (rövidtáv) Beavatkozási pontok 

Stratégiai fejlesztések Belső minőségirányítási rendszer frissítése 

Teljesítményértékelő rendszer kidolgozása, 

bevezetése 

Humánerőforrás gazdálkodás Önkéntes toborzás 

Kiégés elleni tréningeken való részvétel 

Csapatépítő programok szervezése 

 

Infrastruktúra fejlesztések Befektetők keresése (apartmanokhoz) 

Marketing stratégia kialakítása. 
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Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges 

szolgáltatások 

Játszó sarok kialakítása  

Fiatalok bevonása, fiatalokkal időskor 

megismertetése: (pl: szelfi nagyival, szelfi 

verseny pl. dédunokával) nagypapáról 

rajzoljanak iskolában, óvodában. (élővé tenni a 

kapcsolatot idős fiatal. ajándékot otthonba vegye 

át idősotthonba, ne féljenek, jót tapasztaljanak). 

Mozgás mozgalom (dolgozóknak, ellátottaknak) 

koncepció kialakítás (feltételekkel hogyan, miből 

áll, prevenció kialakítás, szűrővizsgálati rendszer 

feltérképezése) - étkeztetés feltérképezése 

(milyen étkezést, hogyan lehetne 

finanszírozhatóvá tenni) (receptkönyv) kiégés 

elleni tréningek munkavállalói prevenció 

(egészségterv) 

Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működtetési 

folyamatokban 

Dél dunántúli idősek otthona összefogás, 

Oktatók, szakértői adatbázis kialakítása 

Módszertani anyagok kialakítása 

Gerontológaiai kutatások, 

Szórólapok készítése (mi vagyunk, mit segítünk) 

Egyetemekkel együttműködés, egyetemisták 

bevonása, 

Kapcsolatrendszer kialakítása, 

Nyílt napok biztosítása 

Szolgáltatásfejlesztési koncepció kidolgozása 

1. számú táblázat: Tervezettség rövidtávú irányokkal 

 

2017 és 2022 között, a középtávon meghatározott irányokat a 2. számú táblázat foglalja össze. 

Stratégiai irány (középtávon) Beavatkozási pontok 

Stratégiai fejlesztések 
Digitális fejlesztések, háttér biztosítása 

Humánerőforrás gazdálkodás Férőhelyek számának bővítése, engedélyeztetés, 

szobák kialakítása 

Infrastruktúra fejlesztések Dolgozói létszámbővítés 
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Szakmai továbbképzéseken való részvétel 

Közép vezetői pozíció létrehozása és 

alkalmazása 

Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges 

szolgáltatások 

Idősek folyamatos bevonása, a program 

fenntarthatóságának biztosítása 

Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működtetési 

folyamatokban 

Prevenciós szűrések, komplexebb működés 

beindítása 

 
Oktatás megvalósulása, működtetése 

2. számú táblázat: A középtávú stratégiai irányok tervezettsége 

 

2017 és 2027 között hosszú távú célkitűzések és stratégiai irányokat állít fel a terv. Részletesen a 3. 

számú táblázat tartalmazza a stratégiai tervet. 

Stratégiai irány (hosszú távon) Beavatkozási pontok 

Stratégiai fejlesztések Digitális eszközök teljes bevonása, szűrések, 

kapcsolat tartás azokon keresztül történik 

Humánerőforrás gazdálkodás Apartmanok működtetése 

Területileg növekedés 

Infrastruktúra fejlesztések 
Dolgozó létszám bővítés apartmanok számának 

függvényében 

Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges 

szolgáltatások 
Idősek folyamatos bevonása, a program 

fenntarthatóságának biztosítása 

Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működtetési 

folyamatokban 

Szolgáltató ház működése 

3. számú táblázat: Hosszú távú stratégiai irányok 

 

A részletes intézményfejlesztési stratégiát és cselekvési tervet az Intézményfejlesztési 

stratégiai dokumentum tartalmazza és mutatja be részletesen a 4. és 5. fejezetben, és itt található a 

részletes pénzügyi terv is. Az időbeli ütemezés a nevezett dokumentum 9. táblázata tartalmazza. 
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4.3. SWOT elemzés bemutatása 

A SWOT-elemzés a stratégiaalkotás folyamatának egyik lépése. Amikor SWOT elemzést 

végzünk a stratégia kiértékelése céljából, akkor a hangsúlynak nem azon kell lennie, hogy mindenféle 

erősséget, gyengeséget, lehetőséget és veszélyt felsoroljunk, hanem inkább azon, hogy felismerjük 

azokat, amelyek kapcsolatban állnak a stratégiával. Ez még mindig nem elég, mert néhány erősség 

vagy gyengeség fontosabb lehet a stratégia építésénél vagy a piaci helyzet szempontjából, mint a 

többi, és ugyanez vonatkozik a lehetőségekre és veszélyekre is. Fontos tehát, hogy a SWOT-listát 

kiértékeljük abból a szempontból, hogy milyen következményei vannak a stratégiára nézve, és a 

stratégia alkotásánál milyen területeket kell még feltárni. A 4. számú táblázat tartalmazza a SWOT-

elemzést a stratégiailag meghatározott területeken. 

Az intézmény fejlesztéséhez és az intézményi szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó 

SWOT analíziseket megtalálhatóak az Intézményi fejlesztési stratégiai dokumentumban, illetve az 

Intézményi szolgáltatásfejlesztési dokumentumban. 

 

Erősségek Lehetőségek 

Szakápolási engedéllyel rendelkezik az 

intézmény, amely eredményeképpen már most 

reagál az egyre inkább felerősödő ápolási, 

szakápolási igényekre. 

Túlterheltség csökkentése a meglévő 

dolgozói állományban. Utánpótlás tervezési 

lehetőségek. Mentálhigiénés szakember mellé 

foglalkoztatásokra gyakornok biztosítása. 

Önkéntesek szervezése. 

Szakember igény 100% ban lefedett. folyamatos szakmai fejlődés biztosítása (pl: 

évente egy szaktanfolyam) geriátriai 

szakemberek képzése 

Teljes szakmai ellátottság, jó gyakorlat címen 

kiajánlják jól működő rendszereiket 

 

Szociális gondozói központ, egy 

hálózatrendszer működtetése, fenntartása, 

oktatás és képzés idősek és idősgondozással 

foglalkozó szakemberek számára 

 

Az épület megfelel a korszerű ellátás 

követelményeinek. 2017 re új bővebb és 

korszerűbb akadálymentesített épület és udvar 

Amortizáció esetén eszközbeszerzés, 

környezettudatos technológiák alkalmazása. 

Környezettudatos épületfejlesztés, 

önellátásra való beállítódás (saját kert, saját 
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várja a tagokat, dolgozókat. konyhakert), mely foglalkoztatás bővítés és 

munkahely is egyben. 

Pályázási lehetőségek kiaknázása, mely 

eredményeképpen, évről évre tudják a 

technikai felszereltséget javítani, ezzel 

magasabb színvonalú szolgáltatást tudnak 

biztosítani. 

Finanszírozhatóság erősítése, szolgáltatási 

minőség további fejlesztése. 

Innovatív szakmai közösség További pályázatok szociális és 

infrastrukturális területen. (kistérségi stb.) 

Jó partnerségi kapcsolatok kialakítása a 

térségben. 

További, akár vállalkozói szintű kapcsolati 

rendszer kialakítása, esetleg a vállalkozói 

tőke bekapcsolása az intézmény 

támogatására. 

Generációkkal való kapcsolattartás. Iskolákkal, 

óvodákkal közös programok, kirándulások 

szervezés. 2017 re elkészül az otthonban egy 

játszószoba, ahol a hozzátartozók gyermekei 

játszatnak, míg a szülők, nagyszülők egymással 

beszélgetnek. 

Bölcsőde, óvoda kialakításának lehetősége az 

otthonban. 

 Apartman házak kialakítása házgondozás 

intézményi szinten. Otthon, de mégis 

szakmai biztonságban. 

Rendszeres csapatépítő rendezvények 

biztosítása. 

Elhivatott munkavállalók, jó közösségi 

csapat kialakítása. 

Gyengeségek Veszélyek 

Folyamatosan változó törvényi háttér Stabilitás, biztonságérzet hiánya, a folyton 

változó jogszabályi háttér, bizonytalanságot 

eredményez. kreativitást is háttérbe szorít. 

Nincs egy összefogó szakmai központi A szakmaiság rovására mehet az, ha nincs 
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szervezet. egy biztos alapokon álló, iránymutatást 

nyújtó egységes minőséget és sztenderdeket 

tisztázó 

Demográfiai változások gazdasági ciklusok 

kedvezőtlen hatása. Öregedési index egyre nő. 

Egyre több az idős ember, de nagyon 

heterogén a társadalmi réteg, nem biztosított 

a finanszírozhatóság. 

Az ápolási és szakápolási tevékenység 

fölerősödik, egyre jobban eltolódik a hangsúly 

az egészségügyi szolgáltatások felé. 

A szociális ellátórendszerre meghatározott 

létszám, és felkészültség (szakmai) nehezen 

tud reagálni a megváltozott igényekre. 

 

A Szociális gondozási feladatokra 

meghatározott humán erőforrás, nem fedezi 

az ápolási feladatok humán erőforrás igényét. 

Az ápolási, gondozási tevékenységek 

fizikailag aránytalanul nagy terhet rónak a 

dolgozókra, mely túlterheltséget okozhat, és 

ebből adódóan esetleges növekvő fluktuáció 

következhet be. Nem az egyén részére 

megfelelő szolgáltatás biztosítása. 

A szociális területen dolgozók presztízse nem 

megfelelő. Bérezése is elmarad az 

egészségügyi területtől. 

Szakember hiány, szakmai utánpótlás 

nehézsége, pont akkor, mikor a feladatok 

egyre inkább ápolási feladatokat is magába 

foglalnak. 

Önellátási képességhiányok mértékéből és 

számosságából következően nagymértékű 

különbségek vannak a gondozási 

rászorultságban, ezt a differenciát nem tudja a 

jelenlegi kliens alapú normatíva biztosítani. 

Az ügyfél létszám alapján történő normatíva 

nem fedezi a valós gondozási rászorultságot, 

mely hosszú távon finanszírozhatatlanságot 

eredményezhet. 

Másrészről a szakember létszámot nem lehet 

a férőhely alapján meghatározni. Helyette itt 

is a gondozási rászorultsághoz rendelt 

szolgáltatáscsomagok alapján kellene 

meghatározni, hogy legyen biztosított a 

megfelelő szakember létszám. 
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Kevés önkéntes, illetve gyakornok van 

jelenleg bevonva a működésbe, a nehéz 

megközelíthetőség (zsákfalu-

tömegközlekedési nehézség miatt) 

Túlterheltség a dolgozók részéről, nincs 

kihasználva a lehetséges gyakornoki keret. 

Közlekedés fejlesztési lehetőségek, 

(tömegközlekedés) hogy a fiatalok el 

tudjanak jutni megfelelő időben a 

településre/gyakorlati helyre. 

Dolgozói szinten a szupervíziók tervezett, 

rendszeres megvalósítása hiányzik. 

A dolgozói leterheltség, és a kiégés magával 

hozhatja először a munkaminőség romlását, 

majd végső esetben a dolgozó elvesztését is. 

Az intézményvezető (ideiglenesen) egy 

személyben vezeti a nappali ellátót, a 

bentlakásos ellátást, és tervek szerint a házi 

gondozás is hozzá kerül, 2017-ben. Hiányzik 

egy közbülső részlegvezetői rész, mely 

segítene neki az osztályok ellenőrzéseiben. Ez 

nagy terhet venne le a válláról. 

A szétaprózódás, a mindenütt ott lét, azt 

eredményezheti, hogy a vezetői tervezési, 

szervezési feladatok, illetve a 

folyamatellenőrzési funkciók gyengülhetnek. 

Hosszú távon motiváció csökkenést, kiégést 

is eredményezhet a vezetőnél. 

4. számú táblázat: A SWOT elemzés 

(forrás: Intézményfejlesztési és Szolgáltatásfejlesztési stratégiai dokumentumok) 

4.4. Cél-eszköz mátrix bemutatása 

A cél-eszköz mátrix a célkitűzések során a célok meghatározása közben szükséges 

eszközöket gyűjti össze és rendeli a célok mellé. Az 5. számú táblázat tartalmazza a bemutatást. 

 

Célok Eszközök: hogyan lehet ezt elérni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök beazonosítása igényfelmérő kérdőívek elkészítésével 

Igényfelmérő kérdőívek eljuttatása célszemélyekhez (háziorvos, 

betegszállító, hozzátartozók, facebook oldalak, társszervezetek) 

 

Kérdőívek kiértékelése, összegzése. 

Kiértékelt kérdőívek alapján a megfelelő oktató személy 

megtalálása. 

Célcsoportok és kontroll csoportok meghatározása, hogy az 



 

48 
 

 

 

 

Oktató jelleg biztosítása 

intézményi szinten 

oktatás hatékonysága mérető legyen, 1-2 éves időtávlatban. 

Egyetemekkel, partnerszervezetekkel felvenni a kapcsolatot, 

megfelelő oktató érdekében. 

Oktatótermek, rendezvénytermek beazonosítása, befogadó 

képesség alapján 

Szaktanfolyamok évenkénti szervezése 

Kiadványok készítése a beazonosított témakörökben, rendszeres 

megjelenéssel. prevenciós, diagnosztikai, terápiás vagy 

rehabilitációs eljárás leírások, amelyeket az adott szakma 

(szakmák) elismert személyiségei dolgoznak ki. 

Az étrend, a mozgás, az élvezeti szerek egészségrontó hatásainak 

megismertetésében, gyógyszerek és étrend kiegészítők 

tekintetében ismeretterjesztés. 

Negyedévente nyílt napok szervezés (hozzátartozóknak, 

intézményeknek. 

It felület kialakítása a szakmai anyagok és kiadványok tárolására, 

bővítésére. 

Külső Intézményi 

kommunikáció 

A települési vagy kistérségi lapokban, brosúrákban jelenjen meg a 

szociális otthon életéről írás, cikk, fotó, események, sikerek stb. 

Saját intézményi honlap vagy facebook oldal kialakítása azzal a 

céllal, hogy kiajánlj a programjait, vagy bemutassa a jó 

gyakorlatokat. 

 

 

Interaktív digitális rendszer 

kidolgozása 

Belső oktatások mellé gyakorlat biztosítására, gyakorló 

számítógép/laptop biztosítása, az ellátottak részére. 

Informatikai fejlesztések. 

Folyamatos internet kapcsolat, téma, oldal érdeklődés fenntartása, 

ismeretségi kör növelése. Facebook kampányok szervezése, 

biztosítása. 

Folyamatos trendelemzés Innovációs műhely egyetemisták, külső szakértők, szociális 

munkások, ápolók, és a célcsoport létrehozásával, negyedéves 

rendszerességgel. 

Preventív szolgáltatások 

bevezetése 

Az alap látás, hallás, ortopédiai szűréseken kívül, extra szűrési 

lehetőségek biztosítása, hogy az esetleges betegségeket előre 

tudjuk jelezni, és tudjunk rá időben reagálni. Ezek a szűrések, a 65 
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éves életkor fölött önkéntesen választható szűrések közül a magas 

vérnyomás, érelmeszesedés, cukorbetegség korai felismerésére és 

az esetleges szövődmények feltárására irányulnak a szűrő 

vizsgálatok. Ajánlott az ajak-, szájüregi daganatok megelőző 

elváltozásainak vizsgálata. A népegészségügyi célú, célzott 

szűrővizsgálatoknál az emlő és a méhnyak szűrés, valamint 

kísérleti programként a gyomor-, bélrendszeri eredetű vérzés 

(vastagbél daganat) az 50-70 év közötti nők és férfiaknál egyaránt 

javasolt a széklet vér laboratóriumi kimutatásán alapuló vastag- és 

végbélszűrésen részt venni kétévente, és prosztataszűrés. Az 

emlők lágyrész röntgenvizsgálata, a mammográfiás vizsgálat. A 

mammográfiás vizsgálat elsősorban a menopauza utáni korban, 

tehát 50-64 éves nőknek ajánlott. Bekerüléskor, komplex 

vizsgálatok rögzítése: egészségi, mentális állapot, autonómia 

érzése, kapcsolatrendszere, intimitás szerepe, tolerancia mind a 

vizsgálati területek között kell, hogy szerepeljen. Fontos elem az 

önértékelés, de ki kell egészíteni a hozzátartozók meglátásaival, és 

a későbbiek folyamán az ellátásban dolgozók észrevételeivel, 

megfigyeléseivel, melyet az egyéni gondozási tervben tüntetnek 

fel. 

Primer prevenció Megfelelő védőoltások beadása, az egészséges életmódra, 

táplálkozásra, aktivitásra és az egészségkárosító magatartás 

elkerülésére nyújtott tanácsadás. 

Másodlagos szűrővizsgálatok biztosítása: a társbetegségek, 

betegség következményeinek és más korállapotok kockázati 

tényezőinek felismerése érdekében. 

Secunder prevenció  Az intézményi orvos biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi 

állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, a 

prevenciót, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban 

meghatározott szűréseket és a rendszeres gyógyszerrendelést, 

valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátáshoz való 

hozzáférést. A készségek, képességek és az egészégi állapot 

megőrzéséhez vagy visszaszerzéséhez a szolgáltatás igénybevevője 

támogatást kap a megfelelő életmód megválasztásában. 
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Prevenciós célból tájékoztatást és támogatást kap az étrend, a 

mozgás, az élvezeti szerek, gyógyszerek és étrend-kiegészítők 

tekintetében. 

Negyedévente táplálkozási állapotfelmérés: az alultápláltság és az 

elhízás kockázatának elkerülése érdekében. Továbbá a rendszeres 

állapotfelmérés eredményeképpen személyre szabottan ismertek 

és kezeltek az étkezéssel kapcsolatos kockázati tényezők. 

Tercier prevenció Szociális, foglalkoztatási, mentálhigiénés, egészségügyi 

szolgáltatások biztosítása, mellyel a személy funkcionális 

képességeiket szinten tartják, vagy késeltetik a romlást.  

Vállalkozókkal való kapcsolatfelvétel, eszközbiztosítás 

finanszírozási lehetőség, pártfogókkal való kapcsolattartás. 

 

Egészséges étkezés 

biztosítása a településen 

Speciális diabetes étkeztetés, tanácsadás biztosítása az étteremben, 

melyre felkészült diabetikus szakácsot is biztosítanak. Különböző 

diéták, betegségekhez tartozó egészséges étkeztetési tanácsadások 

biztosítása a hozzátartozóknak. Esetleg egy speciális receptkönyv 

kiadás, internetes felületre való elhelyezése, folyamatos bővítése. 

Saját kertből, saját konyhába program lehetősége. 

Egészséges szemléletmód, 

Mozgás mozgalom 

A mindennapi életbe beépíteni a mozgás fontosságát, konditerem, 

idősek játszótere használata. Ezen kívül rendszeres idősotthonok 

között átívelő közös mozgásos vetélkedőket, sétálj nagyi 

mozgalmakat indítani, melyen a kiemelkedő résztvevők díjazásra 

kerülnek. 

Két havonta mozgás fontosságáról, előadás biztosítása, aki 

hitelesen tud erről beszélni, előadni. 

Kondicionáló tornák, Speciális mozgásformák behozatala, a 

gondozottak részére, az idősek szabadidejének hasznos 

eltöltésének, formáinak bővítésével. 

 

Prevenció dolgozói szinten 

 

Megfelelő teljesítménymérés, visszajelzés, megerősítés, ösztönzési 

rendszer. 

Munkahely, mint támogató csoport, közös élmények biztosítása. 

Munkafeltételek javítása, túlterheltség csökkentése, krízishelyzetek 
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csökkentése folyamatok átláthatóságával, megfelelő adminisztratív 

támogatással. 

Szakmai fejlődés biztosítása, továbbképzésben való részvétel. 

Munkahelyi team és esetmegbeszélések, kollegiális konzultációk. 

Súlyos esetben lehetőség munkakör, tevékenységi kör 

változtatására. 

Rugalmas (előre tervezett) szabadságolás. 

Rendszeres szupervízió biztosítása. 

Csapatépítő rendezvények biztosítása. 

Sportnapok biztosítása 

 

Integrációs szemlélet 

alakítása 

Az előítéletek megszüntetését szolgáló programok szervezése: 

helyi média bevonása, amely bemutatja az idősekkel kapcsolatos 

eredményeket, problémákat. Hasznos lehet az időseknek szóló 

állandó rovatok, műsorok indítása a helyi televízióban, helyi 

újságban. 

Élő kapcsolat kialakítása a 

fiatalokkal 

Iskolákkal, óvodákkal felvenni a kapcsolatot, hogy még több fiatal 

kerüljön kapcsolatba az idősek otthonával. 

Köszöntők, ünnepek, rendezvények,  

Idősek kézműves délutánra mennek iskolákba, népdalénekelnek, 

pl: hagyományőrző céllal, generációs tudás átadással. 

Egy játszó szoba biztosítása, azoknak a gyerekeknek, akik a 

hozzátartozókkal jönnek az intézménybe, hogy ők is jól tudják 

érezni magukat, illetve az ellátottak részére is örömet biztosít egy 

játszó gyermek látványa. 

Egyetemistákkal való együttműködés kutatási témákban, 

mentálhigiénés programokba való bevonással. 

Fiatalokkal való közös programok szervezése mint például a 

szelfi-Nagyi, Fogadd örökbe a „Nagyit”,Fiatalokkal szervezett 

közös programok, kirándulások, aktív időtöltések. 

Rekreációs lehetőségek 

tervezett biztosítása 

Aroma-, zene-, fényterápia beépítése a mindennapok 

tevékenységeibe, mind dolgozói, mind ellátotti szinten. 

Kondi terem használata, masszázs és rehabilitáció. 

5. számú táblázat: A célok és eszközöket bemutató mátrix 

(forrás: Intézményfejlesztési és Szolgáltatásfejlesztési stratégiai dokumentumok)  
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4.5. Egy jó gyakorlat Hollandiából: Hogeweyk, a demencia falu 

Hogeweyk egy úttörő kezdeményezés az idős gondozásban. Hogeweyk egy falu, Hollandiában, 

ami úgy van kialakítva, hogy a demens betegek számára élhető körülményeket teremtettek, nemcsak 

egy intézményi falon belül, hanem egy egész rendelkezésre álló faluban. A mindennapos emlékezés 

technikája demenciára kedvezően hat. A faluban minden nap ugyanaz történik, izoláltak és 

mesterségesek az életkörülmények. A boltokban nincsen rendes pénz, az idősek gondozási díjában 

minden igénybe vett szolgáltatás benne van. A minden napos emlékezés terápiája hatékony módja a 

demens idősek állapotának a javítására, és csökkentett gyógyszerhasználat is jellemző erre a terápiás 

módszerre19.  A falunak jelenleg 152 lakosa van, és 24 órás az ellátás. Hogewey olyan komplexum20, 

ami pontosan úgy néz ki, mint egy falu. Van templom, főtér, szupermarket, fodrászat, kávézó, 

pékség és színház. Összesen 23 lakóingatlan áll rendelkezésre és 7 fajta berendezés jellemző az 

ingatlanokra. A berendezés aszerint lesz kiválasztva, hogy a leendő lakó milyen társadalmi rétegből 

származik, vallásos volt e vagy sem. Hat vagy hét ember él egy házban, külön szobákban. 

A gondozók és az ápolók célja, hogy megteremtsék a lehető legjobb feltételeket az önálló életre, 

nem viselnek klinikai ruházatot, hanem egyszerűen mindennapi viseletben dolgoznak, hogy ne 

zavarják össze a lakókat. A 250 főnyi személyzet nem javíthatja ki a lakókat, ha az emlékeiket idézik. 

A személyzet egy speciális kommunikációs képzést kap a demens állapotú emberekkel való 

kapcsolattartás megsegítéséhez. 

A falu története, hogy az egyik tulajdonosnak az édesanyja a kórházi kezeléstől vagy 

körülményektől rosszabb állapotba került, de amikor egy hagyományos idősek otthonába került, 

hasonló hátterű emberek csoportjába az állapota javult. Ma már tapasztalat, hogy a hasonló hátterű 

vagy származású emberek továbbélnek együtt. 

A falut két építész tervezte, Molenaar és Bol, illetve VanDillen, 2009-ben nyitott meg közel 4 

hektáros területen. A létesítmény infrastrukturális költsége 19.300.000 euró befektetést kívánt meg, 

amelyből a holland kormány 17.800.000 euróval támogatta a beruházást. A kávézó és az étterem 

nyilvánosak, illetve egyes üzletek is. Ezeknek az ingatlanoknak a bérbe adásával az üzemeltetési 

költségekhez hozzájárulnak. A költségek hasonlóak a hagyományos idős ellátó otthonok 

költségeihez, 5000 eurót jelentenek. 

 

                                                 
19 A falu és a módszer hasonlít egy amerikai filmben kialakított mesterséges környezetre. A film címe: A Trhuman show. 
http://www.imdb.com/title/tt0120382/ 
Utolsó belépés: 2016. december 21. 9 óra 15 perc. 
20 A demencia falu hivatalos honlapja: http://www.dementiavillage.com/  
Utolsó belépés: 2016. december 21. 9 óra 20 perc. 

http://www.imdb.com/title/tt0120382/
http://www.dementiavillage.com/
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5. Megvalósítás és monitoring 

5.1. Intézményi folyamatok ellenőrzése, mérése, folyamatrend, emberi erőforrások 

A TAMOP 5.4.1 programban elkészített kliens központú sztenderdekben meghatározták azokat 

az értékeket és kritériumokat, amelyeket a sztenderdizáció során érvényesíteni ajánlott az 

egészségügy területén21: 

- önmegvalósítás, tehát az otthon célja, hogy lehetővé tegye a bentlakók számára potenciális 

érzelmi, szociális, intellektuális és testi képességeik kiteljesítését. 

- méltóság, azok számára, akik mások segítségére szorulnak, az önbecsülés azon is múlik, hogy 

milyen körülményeket biztosítanak számukra. 

- függetlenség, a másokkal való együttélés során azt jelenti, hogy a bentlakóknak tisztában kell 

lenniük a többiek szükségleteivel is. Azt nekik is tiszteletben kell tartaniuk. 

- egyéniség. Az otthon dolgozóinak fogékonyaknak kell lenniük az egyén szükségletei iránt, és 

biztosítaniuk kell a vallási, etnikai és kulturális hagyományok, illetve előírások − akár étrendi, akár 

rituális − gyakorlását, betartását. 

- tisztelet és megbecsülés, vagyis az egyén élettörténetének ismerete és tisztelete önálló 

egyéniséget ad mind a bentlakónak, mind a dolgozóknak. Tiszteletben kell tartani, és becsülni kell a 

gondozásra szoruló emberek képességeit, tapasztalatát és tehetségét. 

- érzelmek szabadsága, vagyis a bentlakóknak szabadon megválaszthatják a barátaikat. Szabadon 

létesíthetnek intim és személyes kapcsolatokat mind az otthonon belül, mind pedig azon kívül. 

- választás és a kockázatvállalás lehetősége az élet fontos együttjárója, a kockázatvállalást 

természetesnek kell tekinteni. A bentlakókat nem szabad akadályozni semmiféle tevékenységben 

csak azért, mert fennáll a természetes kockázat veszélye. A szokványos tevékenységeket a lehető 

legmesszebbmenő mértékig támogatni kell, az autonómiát akadályozni nem lehet. 

- nyilvántartások vezetése, amelyekre szükség van bizonyos, személyi adatokat tartalmazó 

nyilvántartások vezetésének céljából. A kijelölt szakdolgozónak rendelkeznie kell a beteg egészségi 

állapotára vonatkozó információkkal. Az információk és nyilvántartások szigorúan bizalmasak, és 

ennek megfelelően kell őket kezelni. 

Az INS (Idősügyi Nemzeti Stratégia) társadalomképének alapja az, hogy minden korcsoportnak 

megfelelő esélyt kell biztosítani ahhoz, hogy teljes értékű, aktív és méltó életet élhessen. Ennek 

feltételeihez, az élet bármely szakaszában, és az élet utolsó szakaszában is joga minden embernek. 

                                                 
21 www.ncsszi.hu/download.php?file_id=1720 
Utolsó bejelentkezés: 2016. december 22. 

http://www.ncsszi.hu/download.php?file_id=1720
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Jogunk van humánus körülmények közé születni, jogunk van humánus körülmények között 

meghalni. 

Az Őszi Fény Idősek Otthona arra törekszik, hogy ezt az alapcélt biztosítsa, minden 

ellátottjának, minden dolgozójának. Célja, tudatos felkészülést biztosítani az aktív és minőségi 

időskorra, mindenkit egybe foglalva (ellátottat, Alsómocsoládi lakost, dolgozót, hozzátartozókat, 

külföldieket). Ezt egy olyan szolgáltatási rendszer fejlesztésével, folyamatos újításokkal való 

megfeleltetésével a kor kihívásainak, mely felkészít az aktív minőségi idős életre, valamint azokat a 

szolgáltatásokat is nyújtja, mely a minőségi élet biztosításához szükségesek, az adott korban, 

állapotban. Folyamatos karbantartással. 

 

5.1.1. Az intézményi folyamatszabályozás 

Annak érdekében, hogy az intézmény megfelelő minőségű szolgáltatást biztosítson, a 

folyamatokat leszabályozták, belső szabályozókat alakítottak ki, hogy a teljesítmények összevethetők 

legyenek, illetve minden gondozott, minden dolgozótól, ugyanazt a minőségű szolgáltatást kapja. A 

folyamatok leszabályozása a dolgozók részére is előnyös, mert szakmai biztonságérzetüket biztosítja, 

illetve egy állandóságot, tisztázott elvárás rendszert ad. Az intézményben a kötelező szabályzatokon 

kívül, speciális saját minőségi igény alapján is készítettek szabályozókat. Az intézményben használt 

szabályrendszerek: 

I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok: 

1. iratkezelési szabályzat 

2. érdek-képviseleti fórum működésének szabályzata 

3. gyógyszerezési szabályzat 

4. Védő és munkaruha szabályzat 

II. Gazdasági szabályzatok 

1. számviteli szabályzat 

2. pénzkezelési szabályzat 

3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat 

4. vagyonvédelmi szabályzat 

III. Műszaki ellátási szabályzatok 

1. munkavédelmi szabályzat 

2. tűzvédelmi szabályzat 

3. gépjármű használati szabályzat 

A szabályzatokon kívül, irányelveket is lerögzítettek, melyeket minden érintett dolgozó részére 

hozzáférhetővé tettek, oktatásukról gondoskodtak, személyes átvétellel hitelesítették. 
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A bentlakásos idősotthonok indikátoraira a TAMOP 5.4.1 javasolt mérőszámokat, mely 

mutatószámokat meghatározott időszakonként megmérve, lejegyezve egy tendencia mutatható ki. 

Az összefoglaló táblázat a 3. számú mellékletben olvasható el. 

 

5.1.2. A belső audit folyamata 

A belső audit belső ellenőrzési folyamat. Az ellenőrzések fontos vezetői feladatok, mert az 

ellenőrzések során derülhetnek ki a szakmai hiányosságok, problémák. . A belső audit egy belső 

minőségellenőrzés, egy belső megfelelési törekvés. Az auditot egy szempontrendszer szerint vagy 

fizikai ellenőrzéssel lehet elvégezni. Módszere lehet pontozással, mutatószámok használatával, vagy 

egyszerűen szemrevételezéssel, beszélgetéssel mérés. 

Az Őszi Fény Idősek Otthonában az ellenőrzés kiterjed valamennyi szociális ellátási területre, 

gyakorlatra, adminisztráció, törvényi és szakmai előírások érvényesülésének meglétére.  Az 

ellenőrzést 6 havonta végzik el. Pénzügyi területek ellenőrzése negyedévente kerülnek ellenőrzésre22. 

A normatíva alapját képező kimutatásokon és nyilvántartásokon folyamatba épített ellenőrzés 

történik. Az ellenőrzést végzők rendje: 

- az intézményvezető ellenőrzi az élelmezésvezetőt, nappali ellátás vezetőjét, vezető ápolót, 

szakmai előírások teljesülését, adminisztrációkat, élelmezésvezető és klubvezető által készített 

nyilvántartásokat, pénzkezelési elszámolásokat, nyilvántartásokat. 

- a nappali ellátás vezető ellenőrzi: intézményvezetőt térítési díjak, pénzkezelés tekintetében, a 

normatíva igényléshez szükséges kimutatásokat (demens -nem demens ellátottak, bentlakók 

nyilvántartása – távollevők, jelenlévők rögzítése stb.) Intézményvezető szakmai feladatainak 

érvényesülését (ellátottak kérelmének, gondozási szükségletvizsgálat, előgondozás, 

nyilvántartás vezetésének törvényi előírásoknak való megfelelését.) 

Az elvégzett ellenőrzésekről, a tapasztaltakról feljegyzés készül. Az ellenőrzés az intézményben 

érvényes ellenőrzési szempontsor szerint történik. 

Az ellenőrzési szempontsor részletesen az alábbi rendet követi: 

- dolgozói létszám, szakképesítés megfelel e z I/2000 Kormányrendelet elvárásainak? 

- szakmai továbbképzések megfelelnek-e a továbbképzési tervnek? 

- történt-e pályázatbenyújtás? 

- történt-e beruházás, felújítás, tárgyi felszerelés bővítés? 

- történt-e külső szakmai ellenőrzés? Tárt-e fel hiányosságot? 

                                                 
22 Úgy, mint térítési díj megállapítás, számlák, pénzkezelés, térítési díj befizetések, visszatérítések. 
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- elhunytak száma, statisztikai adatok? 

- mentálhigiénés munka ellenőrzése 

- lakógyűlés, összdolgozói értekezlet volt tartva ütem szerint? 

- történt-e panasz az intézményre? 

- időben megtörténtek az esedékes statisztikák jelentései (papíron/interneten) 

- új lakók rendelkeznek írásbeli megállapodással, beutaló határozattal. 

- szükséges adminisztrációs lapok minden lakónál rendszeresen vezetve vannak?  

- térítési díj 

- kérelmek – várólista 

- beköltözők 

- SZMSZ, Szakmai program módosításra került-e? 

- ki vannak-e függesztve a kötelezően elvárt iratok a folyosón (működési engedély, térítési díj, 

ellátottjogi képviselő elérhetősége)? 

- meg lett e tartva a kötelező tűz munkavédelmi oktatás, ismétlő oktatás? 

- tervezett változások, a visszajelzések alapján? 

A felelősségek és hatáskörök kidolgozásánál a TÁMOP 5.4.1. a bentlakásos idősellátásról szóló 

rendszerező táblázatát jelen stratégiai dokumentum a 4. számú mellékletben mutatja be. 

 

5.2. A monitoring 

A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment vizsgálhatja a 

tevékenység előrehaladását a kitőzött célok viszonylatában. 

A Területi Szakértői Csoport Bentlakásos Idősellátás Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 

TÁMOP 5.4.1. megállapítása szerint a gondozási-ápolási tevékenység mérését több oldalról is meg 

lehet közelíteni. Egyik az ellátotti elégedettségi kérdőív, a másik a hozzátartozói elégedettség mérése. 

A látható állapotjavulás, az önellátó képesség mérése objektív eredményt ad. A gondozási tervben 

szereplő, a fizikai és egészségi állapot javítására irányuló tevékenységek megadott időn belüli 

elvégzésével rendelkezésre állnak a megfelelő mutatók a tényleges állapotrosszabbodásról vagy 

javulásról. Az elvégzett ápolási- gondozási beavatkozások folyamatos dokumentálása egyfajta 

monitorozása a tevékenységnek, mely ismételten lehetőséget kínál az adott tevékenységek 

folytatásához vagy módosításhoz. 

Az intézményi stratégiai tervben leírt tevékenység monitoring program elemzésének céljai az 

alábbiak (Mészáros, 2012): 

- a folyamatokról gyűjtött folyamatos és megbízható információk gyűjtése, 
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- a cselekvési terv megvalósításának, tevékenységeinek ellenőrzése, 

- a cselekvési terv céljainak elérésének ellenőrzése, visszajelzés a célokról,  

- adatok és információk gyűjtése a beszámolókhoz, zárásokhoz, 

- információk gyűjtése a program egyéb kommunikációs tevékenységéhez, 

- lehetőség a beavatkozásra. 

 

5.3. Az irányított önértékelés 

A TAMOP 5.4.1 programban elkészített sztenderdek meghatározását a szociális területen is, 

mely sztenderdek, egy általános minőségi elvárást biztosítanak a szakmában. Azonban nagyon fontos 

tényező a teljesítményben az is, hogy maga az ember /munkavállaló/gondozott, hogy látja ezeket a 

sztenderdeket, mutatókat, mennyire tud azonosulni velük, mennyire ért egyet az alkalmazásukkal, és 

hasznosságukkal. Ha minőségről és minőségirányításról beszélünk, nem szabad kihagyni a 

teljesítményértékelést sem. A teljesítményértékelés az intézmény egészének minőségi munkáját kíséri 

figyelemmel. Ennek keretei között vizsgáljuk az intézmény helyzetét, fogalmazunk meg feladatokat a 

jövőre vonatkozóan. A teljesítményértékelés célja, hogy az intézményben dolgozó beosztottak és 

vezetők teljesítménye fokozatosan – különösen a feladatellátáshoz szükséges képességek, készségek, 

tudás és tapasztalat fejlesztésével – javuljon, és ezzel segítse az intézmény minőségcéljainak 

megvalósítását. 

E cél érdekében a teljesítményértékelés során szükség van: 

- a képzési szükségletek felmérésére, 

- a fejlődési törekvések támogatására, 

- a munkavállalók önértékelésére, 

- a fejlesztési, fejlődési célok meghatározására, 

- a fejlődéshez szükséges eszközök, források felkutatására, bővítésére, javítására, 

- a feladat ellátási terv, a munkaidő-nyilvántartás, valamint a munkaköri leírások alapján a 

dolgozók tevékenységének áttekintésére. 

A teljesítményértékelés funkciója, hogy az intézményi működtetés során egy olyan eszköz szerepét 

töltse be, mely a minőségcélok megvalósításához segíti hozzá az intézményt azáltal, hogy: 

- teljesítményelvárásokat határoz meg a vezetőkkel, valamint a nem vezető beosztású 

munkavállalókkal szemben, 

- összehangolja a célokat, és egységes rendszer teljesítményértékelést határoz meg, 

- biztosítja a dolgozók fejlődését. 

A teljesítményértékelés által megfogalmazott megállapítások sikeresen felhasználhatóak azokban az 

esetekben, ahol 
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 - a díjazásánál figyelembe kell venni a nyújtott teljesítményt, 

- meg kell keresni azt, hogy a teljesítmények miért nem érik el az elvárt szintet, 

- meg kell ítélni adott munkavállaló alkalmasságát, tovább foglalkoztathatóságát. 

Egyre nő a különféle szociális szolgáltatásokat igénylők száma, és ezzel együtt nő a 

szolgáltatást igénybevevők tájékozottsága is, egyre több helyen néznek a szolgáltatások után, 

próbálják a pénzükért a legjobb szolgáltatást nyújtót választani. Ez egy igen erős versenyhelyzetet 

teremt, a versenyhelyzet pedig mindig kikényszeríti a fejlődést, a hatékonyságot, mely hosszú távon 

egy minőségi javulást jelent. 

 

5.4. A felülvizsgálat rendszere 

A folyamatosan fenntartott és fejlődő teljesítmény, csak abban az esetben lehet biztosított, ha, 

megfelelő időközönként meghatározott ellenőrzési szempontok alapján visszacsatolást készítenek. A 

rendszer működését folyamatosan felügyelni kell és vizsgálni. A felülvizsgálatok célja, a 

szabályozásokban és a rendszer működésében lévő hiányosságok, gyenge pontok időben történő 

feltárása, ezek megszüntetése és ismételt előfordulásának kiküszöbölésére javító intézkedések 

bevezetése, illetve ezen intézkedések eredményeinek figyelemmel kísérése. 

Az Őszi Fény Idősek Otthona, a felülvizsgálati rendszerre, nagyon nagy hangsúlyt helyez, éppen 

azért, mert csak így lehet a folyamatos megfelelő minőséget biztosítani. Annak érdekében, hogy az 

otthon által nyújtott szolgáltatás mindenkinek és mindig ugyanazt az elvárt minőséget jelentse, több 

szabályozó rendszert is bevezettek, melyeket az intézményvezető készített el, szakmai anyagok 

felhasználásával. 

Ezek a belső folyamat leírási szabályozók, így a belső minőségirányítási rendszer, 

infekciókontroll kézikönyv és a szakápolási szakmai program kidolgozása, bevezetése, működtetése. 

Teljesítményértékelést év végén készítenek, mely a jutalmazási rendszer része, tehát a teljesítmény 

kihat a juttatásra. A teljesítmény értékelés alapját dolgozói szinten a munkaköri leírások és a 

folyamatleírások, szabályzatok pontjainak ellenőrzése adja, illetve a munkavégzés során szerzett 

tapasztalok elemzése. Évente végeznek teljesítményértékelést az intézet vezetője, egyeztetve a 

mentálhigiénés szakemberrel, és vezető szakápolóval. 
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6. Az idősgondozási stratégia 2017 -2027 kommunikációs csatornái 

6.1. A kommunikáció hatékony feltételei 

A stratégia és az abban meghatározott akciótervek megvalósításának fontos eleme, hogy a 

résztvevők közötti információáramlás a projektirányítás és a projektet megvalósító szervezet 

vezetősége között folyamatos és hatékony legyen, továbbá amennyiben külső forrást is igénybe 

vesznek a projekthez – jelen esetben a Norvég Civil Támogatási Alap támogatását -, akkor kiemelten 

fontos, hogy a támogató, a közreműködő szervezet és a projekt vezetése között a kölcsönös 

tájékoztatás működjön. A Norvég Alap által támogatott projektek esetében kötelező elem az 

átláthatóság biztosítása. Az alap projektek végrehajtásához kapcsoló segédlet tartalmazza részletesen 

a tájékoztatási és nyilvánossági szabályokat. 

Lényeges, hogy a projektek, programok eredményeit minél szélesebb körben 

megismertessék. Így az Idősgondozási Stratégia, annak megvalósulás folyamata és a megvalósulásáról 

szóló éves jelentés kommunikációs stratégiája a folyamatos és széles körű tájékoztatáson alapul. 

A külső kommunikáció célcsoportjai azok az intézmények, szervezetek, csoportok, amelyek 

nem részei a projektszervezetnek, de a projekt megvalósításában részt vesznek, illetve a projektnek 

valamilyen módon érintettjei. A kategóriába tartoknak a projekt kedvezményezettjei, támogatói, 

valamint a széles nyilvánosság és a sajtó képviselői is. A külső kommunikáció célja például a külvilág, 

a széles nyilvánosság értesítése a projekt céljairól, tartalmáról, eredményeiről, a támogatók értesítése 

a projekt előrehaladásáról, a megvalósítás során felmerült problémákról, változásokról, a célcsoport, 

a kedvezményezettek, felhasználók értesítése a projektről, a projekt eredményeiről a projektben való 

részvétel módjáról és feltételeiről, a projekt eredményeképpen létrejött szolgáltatások, termékek 

igénybe vételéről23. 

Elsősorban azokra a kommunikációs csatornákra kell fókuszálni, amelyekkel azok a 

célcsoportok érhetőek el, amelyek leginkább hasznosítani tudják az adott információkat, 

eredményeket. Jelen esetben az idősek otthona munkatársainak, közvetlen és közvetett kapcsolat 

rendszerének, a bentlakóknak és azok hozzátartozójának a tájékoztatása az elsődleges szempont. 

Mivel mintaprogramként valósul meg a projekt ezen túlmenően a vidéki, kis településeken működő 

idősek otthonai felé történő kommunikáció is fontos, hogy a jó gyakorlatokat könnyen átvehessék, 

ezáltal növelve az ő hatékonyságukat is. 

A folyamatos és széles körű tájékoztatás szinterei 

- az internet, 

- az Otthon alkalmazottainak és lakóinak köre, 

                                                 
23 Az Intézményfejlesztési stratégiai dokumentum nyomán 
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- az Otthonnal kapcsolatos szervezetek, 

- a helyi, a regionális és az országos média (sajtóközlemények, újságcikkben való megjelenés, rádiós 

és TV megjelenés, fizetett hirdetések) 

- Norvég program hirdetése felületei (honlap, a honlapon elérhető funkciók blogok, hírek, fórum, 

eseménynaptár) 

Az Idősgondozási stratégia szövegét vagy a megvalósítás során elért eredményekről szóló 

tájékoztatót és a teljesítéséről készített éves beszámolókat közzé kell tenni a község honlapján, olyan 

helyen, ahol az Otthon dolgozói és bent élők valamint azok családtagjai, továbbá külsős érdeklődők 

is hozzáférhessenek. 

Külső kommunikációs felületek lehetnek: hírlevelek, közösségi oldalak, a honlap vagy egyéb, 

videomegosztó portálok. 

 

6.2. Egyéb média felületek 

Fontos információ lehet, hogy egy-egy támogatási program keretében információs és 

tájékoztatási költségként a projekt költségvetésébe gyakorlatilag bármilyen kommunikációs 

tevékenység, eszköz költsége betervezhető, így például TV és rádió reklámok, fizetett hirdetések is, 

nyilvánvalóan a projektméretével és jelentőségével összhangban, és a költségvetés teljes értékéhez 

mérten racionális keretek között. 

  A sajtón keresztül történő projektkommunikáció leggyakoribb formája a sajtóközlemény. 

Előnye, hogy könnyen, rövid idő alatt elkészíthető és megfelelő sajtólista segítségével pillanatok alatt 

célba juttatható. Ahhoz, hogy egy sajtóközleménynek hírértéke legyen, tiszteletben kell tartanunk 

néhány követelményt. Alapkövetelmény például, hogy a közlemény aktuális és valóban közérdekű 

információt tartalmazzon. Terjedelmét tekintve a dokumentum lehetőleg ne haladja meg az egy 

oldalt, ha mégsem lehetséges e terjedelmi korlát betartása, a szöveg ne legyen hosszabb, mint két 

oldal és feltétlenül tagoljuk alcímekkel. 

A hivatalos sajtóközleményeken és fizetett hirdetéseken kívül a projekttel kapcsolatos 

újságcikkek is fontos csatornát jelentenek. Ezek rendszerint a sajtótájékoztatókon vagy személyes 

tájékoztatások alakalmával átadott információk alapján születnek. Ebben az esetben jut érvényre 

leginkább a sajtó képviselőivel kialakított személyes kapcsolat jelentősége, különösen, ha egy 

sajtótájékoztatót interjú, majd folyamatos érdeklődés és folyamatos sajtómegjelenés is követ. 

A jó médiakapcsolatok a rádió- és TV-megjelenés esetében is nagyon fontosak, hiszen az állandó 

hírdömpingben nehezebb helyet találni a konfliktusoktól, botrányoktól, szenzációtól mentes 

projekteseményeknek. Ettől függetlenül a projekt nyilvánossága szempontjából kimondottan előnyös 
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egy-egy interjú, rövid riport, tematikus műsorban hallható-látható híradás. A kiemelten társadalmi 

célú és hasznú projektek esetében ez a megjelenési forma majdnem kötelez. 
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7. Összefoglalás 

Az Őszi Fény Idősek Otthona elkötelezett képviselője a kliens központú szolgáltatásnak az 

idősgondozásban. Holisztikus szemlélet módja a gondozás és az ápolás területén, az egészségügyi 

szolgáltatások területén valódi értékteremtő minta az idős ellátás területén. 

Hosszú távon a minőségi szolgáltatás, magas szintű szakmai munka, a családias környezet 

nemcsak az ellátottak és családjaik számára fontos, de a dolgozók is jobban bírják a szakterület 

terheléseit egy támogató munkahelyen. 

A szociális ellátásban és az egészségügyben dolgozók munkája nem kap elég elismerést.  A 

munka értéke egyre alacsonyabb, míg a szakmai elvárás egyre magasabb, így nagyon fontos a 

megfelelő motiváció. A stratégia kidolgozásánál fontos szempont volt a dolgozók bevonása, 

véleményük, meglátásaik beépítése. 

Az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona jövőjének sikere a stratégiai dokumentumok 

megvalósításán alapszik. A dokumentumok összefoglalják a célkitűzéseket, a célokat, számba veszik 

az eszközöket és megnyitják a gondolatokat. 

Ma még nem látszik a módszertani központ pontos körvonala, de érezhetően jelen van az 

igény a komplexumra. Az igény erősíti a motivációt és a motivált cselekvés egységbe rögzíti a 

célorientált attitűdöket az intézmény falai között. 
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1. melléklet 

Az Őszi Fény Idősek Otthon lakónak állapotának bemutató táblázata 2009. és 2016. között 

 

 Őszi Fény Idősek Otthona 

adatok: 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Soron kívüli elhelyezést igényők: 12 6 18 19 14 34 30 43 

Sima várólisták: 26 24 11 11 18 8 11 3 

 Összesen: 38 30 29 30 32 42 41 46 

  Demencia foka szerint 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

súlyos demens 34 31 29 27 27 27 26 27 

középsúlyos demens 4 6 6 6 6 5 6 4 

enyhe demens 1 2 4 4 4 0 0 0 

nem szenved demenciában     3 5 5 10 10 15 

Ápolási-gondozási igény: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Szív-érrendszeri megbetegedés 32 39 39 35 35 33 39 40 

Mozgásszervi betegség 26 26 33 31 31 21 26 23 

Diabetes   10 11 13 13 10 10 11 

Cukorbetegség       13 12       

Daganatos betegség   2 3 3 3   3 3 

Hallásfogyatékos   1 2       2 2 

Inkontinencia 13 21 17       21 18 

Pulmonológiai (tüdőbetegség)   4 4 3 3   4 4 

Pszichiátriai       3 3       

Mozgásképesség: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fekvőbeteg (teljes ápolási igénnyel) 4 1 3 NA NA NA 2 3 

kerekesszékkel közlekedő: 3 6 7 NA NA NA 3 6 

Járókeretet vagy rorátort használó: 8 7 7 NA NA NA 8 7 

Támbotot használ 11 11 16 NA NA NA 10 7 

Ápolási-gondozási igény: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Önellátásra képes: 17 17 13 14 14 10 17 14 

Önellátásra részben képes: 15 15 20 17 17 26 19 21 

Teljes ellátást igénylő: 8 8 9 11 11 6 7 7 

Elhalálozott 9 7 13 5 3 15 6 8 
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Új lakó 12 9 18 7 4 18 10 9 

kiköltözés 1 2 3 3 2 3 4 1 

Nappali ellátásban  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

enyhe demencia 14 15 16 15 NA 14 15 15 

nem demens 1 0 0 0 NA 0 0 0 

Szakápolási igény szerint 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Oxigénterápia NA NA NA 1 NA NA NA NA 

Vér és estalvadék levétele labor 

célból 

NA NA NA 
8 8 8 8   

Állandó katéteres ellátott NA NA NA 4 1 1 1 2 

Dekubitálódott terület, fekélyek 

ellátása 

NA NA NA 

2         

Mobilizállási tevékenység NA NA NA 10 10 10 10 15 
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2. számú melléklet 

Az idősek otthona munkafolyamatainak rendszerbe foglalását, a Szociálpolitikai és Munkaügyi 

Intézet TÁMOP 5.4.1. Tevékenységadminisztrációs pillérben maghatározottak alapján csatolom, 

mely ajánlott szakmai megvalósítás24. 

 

1 lépés: Felvételi eljárás folyamatai: 

                                                 
24 file:///C:/Users/Eszter/Downloads/teruleti-szakertoi-csoport-bentlakasos-idosellatas-hosszu-
valtozat%20internetr%C5%91l%20(2).pdf 
Utolsó bejelentkezés: 2016. december 22. 15 óra 45 perc. 

Folyamat 

megnevezése  

Leírás Felelős  Dokumentum 

Kérelem 

benyújtása az 

intézménybe 

vagy a 

beutalásra 

feljogosított 

szervhez 

• A kérelem benyújtása 

• Iktatás 

• Értesítés az igény iktatásáról és az 

Előgondozás I. 

időpontjáról 

• Sztv.20/A(1) visszamenőleg kell 

nyilvántartásba 

venni 

Kérelmező 

és/vagy 

törvényes 

képviselője 

Nyilatkozat az 

intézményi térítési díj 

megfizetéséről 

Személyes 

dokumentumok 

másolata 

Nyomtatványok 

Kérelem 

Kérelem 

fogadása, 

iktatása 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény-

vezető 

 

Kérelem, Iktatókönyv 

Értesítés az igény, 

iktatásáról és az 

Előgondozás 

időpontjáról 

Előgondozás 

Gondozási 

szükségletről 

szóló igazolás és 

jövedelemigazol

ás beszerezése. 

A gondozási szükséglet vizsgálatára 

és az arról szóló 

igazolás kiállítására az 

intézményvezetőt kéri fel. 

 

Előgondozás Előgondozás: 

• A kérelem beérkezését követő 20 

napon belül történik meg. 

• Tájékozódás az intézményi 

Előgondozási adatlap 

Kérelem 

file:///C:/Users/Eszter/Downloads/teruleti-szakertoi-csoport-bentlakasos-idosellatas-hosszu-valtozat%20internetrÅ�l%20(2).pdf
file:///C:/Users/Eszter/Downloads/teruleti-szakertoi-csoport-bentlakasos-idosellatas-hosszu-valtozat%20internetrÅ�l%20(2).pdf


 

69 
 

elhelyezést kérő szociális 

és egészségügyi helyzetéről. 

• Tájékoztatás – megállapodás a 

tervezet tartalmáról, 

a térítési díj, egyszeri hozzájárulás 

vagy a térítési díj pótlék 

várható mértékéről. 

• Házirend, megállapodás-tervezet 

átadása. 

• Gondozási szükséglet 

vizsgálatának lefolytatása 

Gondozási 

szükséglet 

vizsgálatának 

lefolytatása. 

A gondozási szükséglet 

vizsgálatának lefolytatása az 

Előgondozással egy időben 

történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény-

vezető 

 

Személyes 

dokumentumok 

másolata 

Előgondozási adatlap I. 

Kérelem 

Adatlap a gondozási 

szükséglet vizsgálathoz 

Igazolás kiadása  Intézményvezetői 

igazolás a gondozási 

szükséglet vizsgálat 

eredményéről 

A sürgősség 

elbírálása az 

elhelyezési 

sorrend 

megállapítása 

céljából 

Üres férőhely esetében értesíteni 

kell a kérelmezőt 

vagy törvényes képviselőjét 

• a férőhely elfoglalás kezdő 

időpontjáról 

• az intézményi elhelyezéssel 

kapcsolatos teendőkről 

Állami fenntartású, valamint az 

ellátási szerződéssel 

működtetett egyházi, nem állami 

fenntartású 

Soron kívüli 

bizottság 

Értesítő levél 

Információ a férőhely 

üresedésről 
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intézmény esetére vonatkozik. 

Van szabad 

férőhely az 

intézményben? 

 Intézmény-

vezető 

 

Értesítés 

küldése a 

férőhely 

elfoglalásáról 

Üres férőhely esetében értesíteni 

kell a kérelmezőt 

vagy törvényes képviselőjét 

• a férőhely-elfoglalás kezdő 

időpontjáról 

• az intézményi elhelyezéssel 

kapcsolatos teendőkről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezet

ő 

 

Értesítő levél 

Információ a férőhely 

üresedésről 

Az ellátott vagy 

más személy 

nyilatkozott, 

hogy az 

intézményi 

térítési díjat 

megfizeti? 

  

Jövedelem-

vizsgálat 

kezdeményezése 

Amennyiben az ellátást 

kezdeményező vagy más 

személy nem nyilatkozott úgy, hogy 

kifizeti a mindenkori intézményi 

térítési díjat (3 év időtartamig), 

akkor ezt a vizsgálatot le kell 

folytatni, és a gondozási 

szükséglet vizsgálatának kérelmével 

egy időben 

történik. 

Kérelem "C" lapja szükséges 

Kérelem 

Jövedelem összegéről 

szóló igazolások 

Kérelem 

elfogadható? 

Intézményvezetői igazolás, 

ill.Sztv.68§ szerint nem 

látható el az idősek otthonában. 

A kérelem elfogadását nem 

befolyásolja a jövedelemigazolásban 

 

 

 

 

 

Kérelem 

Nyomtatványok 

Intézményvezetői 

igazolás a gondozási 

szükséglet vizsgálat 
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szereplő összeg.  

 

Intézmény-

vezető 

eredményéről 

Beutaló 

határozat 

megküldése az 

intézménynek 

Beutaló határozat megküldése az 

intézmény részére, 

amely intézkedik a további 

teendőkről. A helyi 

rendelet erre vonatkozó 

szabályozása esetén! 

Szükség szerint jövedelem igazolás 

is. 

Beutaló határozat 

Előgondozási adatlap. 

Jövedelemigazolás 

Intézményvezetői 

igazolás a gondozási 

szükséglet vizsgálat 

eredményéről 

Kérelem 

elutasítása 

indoklással, 

kérelmező 

tájékoztatása 

Intézményvezetői igazolás, ill. Sztv. 

68§ szerint nem 

látható el az idősek otthonában. 

 

Elfogadja az 

igazolást, ill. a 

kérelem 

elutasítását? 

 Kérelmező 

és/vagy 

törvényes 

képviselője 

 

Fellebbezés 

lehetősége 

 Kérelmező 

és/vagy 

törvényes 

képviselője 

 

Igazolás / 

döntés 

elfogadása 

 Kérelmező 

és/vagy 

törvényes 

képviselője 

 

Értesítés 

küldése a 

kérelmezőnek a 

férőhely 

elfoglalásáról. 

 

Üres férőhely esetében értesíteni 

kell a kérelmezőt 

vagy törvényes képviselőjét 

• a férőhely-elfoglalás kezdő 

időpontjáról 

• az intézményi elhelyezéssel 

kapcsolatos teendőkről 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítő levél 

Egy éven túli A nyilvántartott igények (kérelmek) Feljegyzés a 
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2. lépés: Bentlakásos ellátás igénybevétele: 

Folyamat 

megnevezése  

Leírás Felelős  Dokumentum megnevezése 

Beköltözés, 

megállapodás 

megkötése 

A beköltözéskor az 

intézmény vezetője, a 

fenntartó vagy az általa 

megbízott személy 

megállapodást köt az 

ellátottal, ill. törvényes 

képviselőjével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény-

vezető 

Kérelem 

Nyomtatványok 

Személyes dokumentumok 

másolata 

Megállapodás 

Értesítés az 

intézmény által 

viselt, átvállalt 

gyógyszerköltség, 

gyógyászati 

segédeszközköltség 

mértékéről 

A megállapodás 

megkötésével egy időben 

az intézményvezető, a 

fenntartó vagy az általa 

megbízott személy 

tájékoztatja az ellátottat 

az intézmény által viselt, 

illetve átvállalt 

gyógyszerköltség, illetve 

Alap-gyógyszerkészlet lista Megbízás 

gyógyszer/gyógyászati segédeszköz 

beszerzésére 

kérelmek 

felülvizsgálata 

teljesítésének 

indokoltságát évente vizsgálni kell. 

A beutaló határozattal 

nyilvántartásba vett kérelmek 

esetében a felülvizsgálat a beutaló 

szerv feladata. 

 

Intézmény-

vezető 

felülvizsgálatról 

Kérelem 

Egyeztető 

megbeszélés 

Az intézményi elhelyezés 

igénybevételét megelőzően javasolt 

az intézményvezetőnek egy tisztázó 

megbeszélést elvégezni. 

Célja: a szolgáltatás biztosításának 

előkészítése (személyi és tárgyi 

feltételek egyaránt) a fogadó 

intézményben. 

Előgondozási adatlap. 
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gyógyászati segédeszköz-

költség mértékéről. 

Értesítés a 

személyi térítési díj 

összegéről 

Értesítés az intézményi és 

személyi térítési díj (vagy 

előleg) összegéről. A 

megállapodás 

megkötésével egy időben 

az intézményvezető, a 

fenntartó vagy az általa 

megbízott személy 

tájékoztatja az ellátottat 

az egyszeri hozzájárulás 

összegéről, a fizetendő 

személyi térítési díj (vagy 

térítésidíj-előleg 29/1993. 

(II. 17.) Korm. rendelet 

5. §.) összegéről. 

Kérelem  

Nyomtatványok 

jövedelemvizsgálatról szóló igazolás 

Írásbeli értesítés a személyi térítési 

díjról vagy előlegről Személyi térítési 

díj nyilvántartó törzslap 

Beköltözés – érték- 

és vagyonleltár 

készítése 

A beköltözéskor az 

ellátott által az 

intézménybe hozott 

érétkekről, használati és 

vagyontárgyakról tételes 

leltárt kell készíteni. 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

(értékmegőrzés esetén) Behozott 

tárgyak köre Érték- és vagyonkezelés 

helyi szabályzata Leltárívek 

Az intézmény 

orvosának első 

vizitje 

A beköltözést követően a 

9/1999. (XI. 24.) 

SzCsMrendelet 14. §. (3) 

szerint az intézmény 

orvosa megvizsgálja az 

ellátást igénybe vevőt. 

Orvos Kérelem Nyomtatványok Saját 

vizsgálati tapasztalatok 
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3. lépés: Ápolás-gondozás - alapápolási tevékenység 

Folyamat 

megnevezése  

Leírás Felelős  Dokumentum 

Ápolás-gondozás 

felmérése 

Igény /szükséglet felmérése 

Az egyénre szóló bánásmód 

keretében az ellátott 

és/vagy a törvényes 

képviselő bevonásával 

készített gondozási/ápolási 

terv és annak végrehajtása.  

1. Előzmények felvétele  

2. Fizikális vizsgálatok 

elvégzése  

3. laboratóriumi adatok 

gyűjtése 

4. adatok csoportosítása  

5. az adatok dokumentálása 

Gondozási 

tervet készítő 

munkacsop. 

Gondozási anamnézis  

Egyéni gondozási lap  

Egyéni gondozási terv 

Demens ellátás 

szükséges? 

 Gondozási 

tervet készítő 

munkacsop. 

 

Ápolási terv 

készítése 

szükséges? 

 Orvos  

Gondozási terv 

készítése 

 Gondozási 

tervet készítő 

munkacsop. 

Gondozási anamnézis Egyéni 

gondozási terv 

Ápolási terv 

készítése 

- egészségi állapot leírása - 

ápolási tevékenység leírása - 

segítő tevékenység eleme - 

Egészségügyi 

csoport 

Gondozási anamnézis Ápolási 

esettörténeti lap (dekurzuslap) 
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ápolás várható időtartama - 

ápolás kimenete, eredménye 

Ha az ellátásban részesülő 

személy állapota miatt 

ápolásra is szorul, az egyéni 

gondozási terv részeként 

ápolási tervet kell készíteni. 

Fizikai ellátás 

szükséges 

elemeinek 

biztosítása 

1. Jelen állapot 

2. Állapotjavulás,- megőrzés 

érdekében javasolt 

feladatok időbeli ütemezése 

3. Segítségnyújtás elemei 

4. Elért eredmény 

értékelése 

Gondozási 

tervet készítő 

munkacsop. 

Egyéni gondozási terv 

Gondozási anamnézis 

Egészségügyi 

ellátás szükséges 

elemeinek 

biztosítása 

Mentális 

gondozás 

szükséges 

elemeinek 

biztosítása 

Ápolási utasítás 

végrehajtása 

Gondozott szükségletei: - 

Pihenésszükséglet - 

Mozgásszükséglet - 

Higiénés szükséglet - 

Táplálkozásszükséglet - 

Folyadékbevitel-szükséglet  

Kontinencia szükséglet - 

Gyógyszerelés - Környezeti 

higiénia biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenység 

Ápolási utasítás 

Tevékenységek 

dokumentálása 

1. Gondozási lap vezetése 

2. Egyéni ellátási lap 

Egyéni gondozási lap Egyéni 

gondozási terv Egyéni ellátási 
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vezetése (egészségügyi 

ellátásnál kötelező többinél 

ajánlott) 

elvégzéséért 

felelős 

 

lap - ajánlott 

Tevékenységek 

elvégzésének és 

hatékonyságának 

ellenőrzése 

 Orvos 

 

Munkafolyamatba épített 

ellenőrzés dokumentációja 

Tevékenységek 

elvégzésének és 

hatékonyságának 

ellenőrzése 

A feladatok elvégzésének 

ellenőrzése 

Gondozási 

egység vezetője 

Egyéni gondozási lap Egyéni 

gondozási terv 

Munkafolyamatba épített 

ellenőrzés dokumentációja 

Az ellátott 

állapotában 

bekövetkezett 

változás? 

Soron kívüli 

állapotromlás/- javulás 

esetén. 

Gondozási 

tervet készítő 

munkacsop. 

 

További 

fokozott ápolás 

szükséges az 

ellátott számára? 

 Orvos  

Ápolási 

tevékenység 

lezárása 

 Egészségügyi 

csoport 

 

Éves értékelés, 

visszacsatolás 

A gondozási terv 

felülvizsgálata évente. 

Gondozási 

tervet készítő 

munkacsop. 

Egyéni gondozási terv Kijelölt 

munkacsoport értékelése 
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4. lépés: Egészségügyi-orvos ellátás 

Folyamat 

megnevezése  

Leírás Felelős  Dokumentum 

Segítő és gátló 

tényezők 

meghatározása 

- főállású orvos - több 

szakvizsga - jól felszerelt 

rendelői helyiség - 

településen v. közelében 

található kórház, 

szakrendelő - 

betegszállítás kiváltása - 

azonnali betegellátás - 

orvos heti óraszámban - 

életmentő azonnali 

orvosi beavatkozás 

hiánya - ellátott vagy 

hozzátartozó hiányos 

együttműködése - 

gondnokolt személy - 

kórház, szakrendelés 

távolsága - ellátó team 

biztonságérzetének 

hiánya 

Intézményvezető Gondnoki nyilatkozat Belső 

szabályzat 

Egészségügyi 

ellátás 

szükségletének 

jelzése az orvosnak 

 Gondozási 

egység vezetője 

 

Egészségügyi 

ellátás biztosítása 

Az ellátott állapotának 

felmérése Anamnesis-

status 

Orvos Egészségügyi anamnézis 

Alapápolás 

biztosítása 

személyi higiéné, 

gyógyszerezés, az 

étkezésben, a 

Intézményvezető- 

ápoló 

Zárójelentés Eseménynapló 

Egyéni gondozási terv 
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folyadékpótlásban, a 

hely- és 

helyzetváltoztatásban, 

valamint a 

kontinenciában való 

segítségnyújtás. 

Demenciában 

szenvedő ellátottak 

egészségügyi 

ellátásának 

biztosítása 

Demens ellátottak esetén 

a környezet fokozottabb 

bevonása. 

 

 

 

Orvos 

Eseménynapló Kartonlap 

Team-munkában 

történő 

egészségügyi ellátás 

Orvosi utasítás az ellátó 

team felé. 

Egyéni gondozási terv Ápolási 

terv Egészségügyi 

dokumentáció Egyéni 

gondozási lap 

Az ellátottak és 

hozzátartozóik 

folyamatos 

tájékoztatása, 

kapcsolattartás 

Kompetenciák szerint 

orvos vagy a gondozási 

egység vezetője végzi 

Gondozási 

egység vezetője 

Orvos 

Eseménynapló 

Egészségügyi 

alapellátás 

biztosítása 

 Orvos Egészségügyi dokumentáció 

Sürgősségi, ügyeleti 

orvosi ellátáshoz 

való hozzájutás 

biztosítása 

Az akut, életveszélyes 

állapotok elhárítására, 

illetve a maradandó 

egészségkárosodás 

elkerülésére irányuló 

tevékenység. 

Szolgálatvezető 

ápoló 

Eseménynapló Ambuláns lap 

 

Beutaló nélkül 

igénybe vehető 

A szükséges szakorvosi 

ellátás elérésének 

Intézményvezető- Egyéni gondozási terv 

Eseménynapló Egyéni 
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szakorvosi 

ellátáshoz való 

hozzájutás 

biztosítása 

biztosítása. Vizsgálati 

időpont kérése. Mentő v. 

betegszállító rendelése. 

Intézményi autó 

igénybevétele. 

ápoló gyógyszernyilvántartó lap 

Beutaló köteles 

szakorvosi 

ellátáshoz való 

hozzájutás 

biztosítása 

A szükséges szakorvosi 

ellátás biztosítása. 

Vizsgálati időpont kérése. 

Mentő v. betegszállító 

rendelése. Intézményi 

autó igénybevétele. 

 

 

 

 

 

 

Orvos 

 

Szakorvosi javaslat 

Eseménynapló Egyéni 

gondozási terv Beutaló Egyéni 

gyógyszernyilvántartó lap 

Kórházi 

kezeléséhez való 

hozzájutás 

biztosítása 

Korházi ellátás 

igénybevételének 

megszervezése. Akut 

esetben, illetve előjegyzés 

alapján korházba jutás 

megszervezése. 

Zárójelentés Eseménynapló 

Egyéni gyógyszernyilvántartó 

lap Egyéni gondozási terv 

Beutaló 

Gyógyszerek és 

gyógyászati 

segédeszközök 

biztosítása 

A szükséges gyógyszerek, 

gyógyhatású 

készítmények, ápolási 

segédanyagok biztosítása. 

A szükséges gyógyászati 

segédeszközök 

(mozgásrehabilitáció, 

inkontinencia). 

Orvosi javaslat Egyéni 

gyógyszerfelhasználási 

nyilvántartó lap Eseménynapló 

Szakorvosi javaslat Egyéni 

gyógyszernyilvántartó lap 

Egészségmegőrzést 

szolgáló 

felvilágosítás 

Különböző egészséges 

életmódot bemutató 

előadásokon való 

részvétel biztosítása, 

egyéni tanácsadás. 

Egészségügyi 

csoport 

Eseménynapló Programajánlat 

Szűrővizsgálatok Betegségek  Személyes dokumentumok 
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megszervezése kialakulásának 

megelőzése. 

másolata Vizsgálati eredmény 

Védőoltások 

biztosítása 

- elkülönítés - 

intézményen belüli ellátás 

- járvány kialakulásának 

megelőzése - kórházba 

szállítás - sz.e. ÁNTSZ 

felé történő be-, ill. 

kijelentés 

 

 

 

 

 

Orvos 

Ügyrend 

Orvosi ellenőrzési 

tevékenység 

Érvényes gondozási terv 

Eseménynapló 

folyamatos vezetése 

Ápolási-gondozási 

tevékenységek Ápolási-

gondozási dokumentáció 

Egyéni és környezeti 

higiene Élelmezési 

tevékenység 

 

 

5. lépés: Ápolás-gondozás 

Folyamat 

megnevezése  

Leírás Felelős  Dokumentum 

Döntés a 

szakápolás 

szükségességéről? 

 Orvos  

Személyi tárgyi 

feltételek 

meglétének 

biztosítása 

 Intézményvezető Ápolási terv Ápolási utasítás 

Ápolási esettörténeti lap 

(dekurzuslap) Egyéni 

gyógyszernyilvántartó lap 

Eseménynapló 
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Szakápolási 

tevékenység 

elrendelése 

 Orvos Ápolási esettörténeti lap 

(dekurzuslap) Ápolási terv 

Ápolási utasítás Egyéni 

gyógyszernyilvántartó lap 

Eseménynapló 

Szakápolási 

tevékenység 

végzése 

Kompetenciahatárok 

betartásával az ápolási 

protokollok szerint. 

Tevékenységek: 

Folyadékpótlás. 

Szondatáplálás 

(nasogastrialis). 

Szondatáplálás 

(jejunostoma, 

gastrostoma, PEG). 

Trachealis kanül 

tisztítása,  

betétcsere.  

Állandó katéter cseréje, 

katéterezés, 

hólyagöblítés. 

Beöntés. 

Decubitus, fekély 

kezelése.  

Oxigénterápia.  

Légzésterápia. EKG-, 

TENS-készülék.  

Vizsgálati anyagok vétele 

(Vér-, vizeletvétel) 

Gyógytorna.  

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető- 

ápoló 
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Tartós 

fájdalomcsillapítás.  

Haldokló beteg 

ellátásához kapcsolódó 

szakápolási 

tevékenységek 

Szakápolási 

tevékenységek 

dokumentálása 

 Szakápolást 

végző személy 

Eseménynapló Egyéni 

gyógyszernyilvántartó lap 

Ápolási terv Ápolási utasítás 

Ápolási esettörténeti lap 

(dekurzuslap) 

Szakápolási 

tevékenység 

elvégzésének és 

dokumentálásának 

ellenőrzése 

 Orvos 

Intézményvezető-

ápoló 

 

Ellenőrzés 

tényének 

dokumentálása, 

aláírása 

 Intézményvezető-

ápoló  

 

Szakápolási 

tevékenység 

értékelése, lezárása 

 Orvos  

 

6. lépés: Mentálhigiénés ellátás: 

Folyamat 

megnevezése  

Leírás Felelős  Dokumentum 

Kapcsolatfelvétel 

és kapcsolattartás 

az ellátást 

igénylővel 

Az előgondozás során. mentálhigiénés 

munkatárs 
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Beilleszkedés 

segítése 

-lakótársak, munkatársak 

előzetes tájékoztatása, - 

helyi sajátosságok 

megismertetése - ügyek 

intézése /szociális 

ügyintézés - 

hozzátartozó 

bevonása/támogatása 

mentálhigiénés 

munkatárs 

gondozási egység 

vezetője 

Egészségügyi dokumentáció 

Gondozási anamnézis Egyéni 

ellátási lap - ajánlott Gondozási 

terv 

Életvitel 

támogatás 

- Hitélet gyakorlása 

(alkotmányos alapjogok) 

- Beszélgetés (A 

mindennapi élet során 

bármikor előforduló, 

spontán kialakuló 

kommunikáció, 

információcsere. A 

társas érintkezés 

formája, az emberi 

méltóság és személyiség 

tiszteletben tartása) - 

Kríziskezelés 

Konfliktuskezelés 

(probléma 

meghatározása, érzelmek 

megfogalmazása, igények 

tisztázása, megoldás 

keresése) - Családi (és 

társas) kapcsolatok 

fenntartásának 

támogatása (A szociális 

kapcsolatok megléte és 

fenntartása az ember 

alapvető szükséglete, 

egyben támogató 

mentálhigiénés 

munkatárs 

 

Egyéni gondozási lap Egyéni 

gondozási terv Házirend 

Gondozási anamnézis 

Eseménynapló Egyéni ellátási lap 

- ajánlott 
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funkciót is betölt. Nem 

feltételez egyértelműen 

rokonsági fokot. Az 

számít hozzátartozónak 

– mindentől függetlenül 

–, akit az ellátott annak 

megjelöl.) - Veszteségek 

feldolgozása - Szorongás 

oldása Életminőség 

jobbítása, a mindennapi 

életvitel komfortosabbá 

tétele. Önkéntesek 

bevonása (önkéntes 

felajánláson alapuló, 

ellenszolgáltatás nélkül 

végzett tevékenység, 

amely egy személy, vagy 

emberek egy 

csoportjának javára 

történik) 

Haldokló kísérése 

Hozzátartozók 

támogatása 

Haldokló támogatása 

hozzátartozó/lelkész 

bevonása 

együttértő 

kommunikáció 

érzelmek elfogadása 

igények tiszteletben 

tartása 

fokozott odafigyelés 

temetés 

szervezése/részvétel 

Gondozási 

egység vezetője 

Egyéni gondozási lap 

Eseménynapló 

Lakótársak 

támogatása 

fokozott tolerancia és 

türelem elősegítése 

szorongás, félelem 

Gondozási 

egység vezetője 

Eseménynapló  

Egyéni gondozási lap 
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felismerése, oldása 

gyászreakciók 

felismerése, kezelése 

Dolgozók 

támogatása 

 Gondozási 

egység vezetője 

 

Végtisztesség 

megadása 

(temetésen való 

részvétel) 

 Intézményvezető  

 

7. lépés: Foglalkoztatás 

Folyamat 

megnevezése  

Leírás Felelős  Dokumentum 

A foglalkoztatás 

főbb elveinek 

meghatározása 

Célszerűség Önkéntesség 

Folyamatosság 

Rendszeresség 

Mértéktartás 

Változatosság Értékelés 

Elismerés 

Intézményvezető Személyre szóló ajánlati tervek 

Programhirdetések 

A foglalkoztatás 

rendjének 

meghatározása az 

elvek alapján 

• Szükségletfelmérés • 

Idősotthon nyújtotta 

lehetőségek 1. fizikai 2. 

szellemi – kulturális 3. 

szórakoztató 4. fejlesztő 

vagy terápiás jellegű 

/demens, 

mozgásfejlesztő/ 

mentálhigiénés 

munkatárs 

Életút Éves, havi, napi 

programterv Felvételi 

dokumentáció 

Segítő és gátló 

tényezők 

meghatározása 

Segítő tényezők lehetnek: 

- Személyi feltételek - 

Tárgyi feltételek - Anyagi 

források - Innovatív 

munkatársak és 

gondozottak Gátló 

mentálhigiénés 

munkatárs 
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tényezők lehetnek: - 

Gondozott passzivitása - 

Egészségi állapot 

változása - Tárgyi – 

személyi feltételek hiánya 

- Hiteltelenség - Anyagi 

forráshiány 

Intézmény 

költséghatékonysá

gának biztosítása 

- tervezés - felhasználás Gazdasági 

vezető 

Támogatási igény Pénzügyi 

dokumentáció Jóváhagyott 

költségvetés 

Fizikai 

foglalkoztatás 

biztosítása 

Intézményen belüli 

szocioterápiás munka 

megszervezése 1. ún. ház 

körüli munkák 2. Könnyű 

fizikai – segítő munka – 

bedolgozás 3. Védőruha- 

és munkaruha-szabályzat 

mentálhigiénés 

munkatárs 

Nyilvántartás Kifizetés rendje - 

pénztári bizonylat Havi/éves 

zárások 

Fejlesztő vagy 

terápiás célú 

foglalkoztatás 

biztosítása 

- Demens foglalkoztatás - 

Fejlesztő mozgásos 

terápiák - Alkoholbetegek 

tréningje - Pszichoterápiás 

nagycsoportos foglalkozás 

(Csak ha a személyi 

feltétel adott) - Egészségi 

– értelmi állapot 

felmérése, leírása - 

Személyre szóló 

gondozási terv készítése - 

Folyamatkövetés - 

Értékelés 

mentálhigiénés 

munkatárs 

 

Szórakoztató 

jellegű 

foglalkozások 

biztosítása 

- egyéni - csoportos - 

közösségi A 

foglalkoztatási formák 

váltakozásának biztosítása 
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Ellátottak fellépési 

lehetőségei 

 

 

 

 

mentálhigiénés 

munkatárs 

 

 

 

 

 

Állami, egyházi ünnepek 

programköre Jóváhagyott 

költségtakarékos programok 

Szellemi-kulturális 

jellegű 

foglalkoztatás 

biztosítása 

- egyéni - kiscsoportos 

/klubszerű/ - 

nagycsoportos - közösségi 

Rövid- és hosszú távú 

célok kitűzése a 

programok tekintetében - 

Értékelés - Elismerés 

Beszámoló 

készítése, értékelés 

Negyedéves értékelések 

alapján összegző éves 

beszámoló. Foglalkoztatás 

időközönkénti értékelése 

Elégedettségvizsgálat 
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3. számú melléklet 

Szolgáltatási folyamatok mérése 

Indikátor Számláló Nevező Mire utalhat? 

Kihasználtság Gondozottak száma Összes 

férőhely 

Az intézmény hírnevére, minőségi 

elismerésére. 

Kliensforgó 

(átlagos 

gondozási idő) 

Kliensek 

benntartózkodásának 

összege 

Számba vett 

kliensek 

száma 

Ha nagyon alacsony: gyorsan cserélődnek a 

tagok, mely utalhat rossz állapotra, 

vándorlásra 

Ha nagyon magas: tartós 

állapotfenntartásra, kiegyensúlyozott 

szolgáltatásra 

Halálozás Egy évben elhunyt 

kliensek száma 

 

 

 

 

Összes 

kliens 

száma 

 

Az intézetben lévők, magas ápolási igényére 

lehet következtetni. 

Inkontinencia Bentlakás során 

inkontinenssé 

váltak száma 

Extra ápolási feladatok 

Demensek 

aránya 

Bentlakás során 

demenssé váltak 

száma 

Demensek magas aránya speciális ápolási 

ellátási feladatokat eredményez. 

Kognitív 

rehabilitáció 

Kognitív 

rehabilitációban 

részt vevők száma 

rehabilitáció sikerességét, szakmai 

minőséget jelent ha növekvő a szám. az 

növekvő érdeklődést és aktivitást jelent. 

Kliens elégedettség                                                                 Évente végzett vizsgálatok alapján:  

Általános 

elégedettség % 

Általánosan 

elégedett kliensek 

száma 

 

 

Összes 

Kliens 

száma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai elismerés, elégedettségre utal, ha 

magas. 

 

 

 

 

 

Mentális 

környezet 

A mentális 

környezettel 

elégedett kliensek 

Személyzet A személyzettel 

elégedett kliensek 

A személyzet 

kommunikációja 

Kommunikációval 

elégedett kliensek 
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Elhelyezés, 

fizikai 

környezet 

 

A fizikai 

környezettel 

elégedett kliensek 

száma 

 

 

 

 

 

 

 

Összes 

kliens száma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai elismerés, elégedettségre utal, ha 

magas. 

Egészségügyi 

ellátás 

Az egészségügyi 

ellátással elégedett 

kliensek száma 

Élelmezés Az élelmezéssel 

elégedett kliensek 

száma 

Programok A programokkal 

elégedett kliensek 

száma 

Munkatársakra irányuló indikátorok 

Szakdolgozói 

ellátottság 

Szakdolgozók száma Előírt 

létszám 

szakképzettségi megfelelőség 

Szakdolgozói 

fluktuáció 

Kilépő 

szakdolgozók 

száma 

 

 

 

 

 

Összes 

dolgozó 

száma 

 

Ha túl magas munkahelyi problémára utal, 

vagy nem kezelt kiégési szindróma 

eredménye. Vagy bérezési probléma 

Képzettség Előírt 

képzettséggel 

rendelkező 

dolgozók száma 

Törvényi elvárás 

Továbbképzés Továbbképzésben 

résztvevő 

dolgozók száma 

Magas fejlesztési igények, támogatott 

minőségi fejlesztési elvárást mutat. 

Szupervízió Szupervízióban 

részesülő 

dolgozók száma 

Dolgozók mentálhigiénés támogatása 

működik.  

Munkatársak 

szervezett 

programok 

Relaxáló, 

kikapcsolódást 

segítő programok 

 Dolgozói morál, munkahelyi hangulatra 

lehet belőle következtetni, + mentálhigiéné. 
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4. számú melléklet 

Felelősségek és hatáskörök kidolgozása 

Munkakör Főbb felelősségi kör Hatáskör Ellenőrzi 

Intézmény-

vezető 

 

 

Az intézet szakmai 

tevékenységéért 

(egészségügyi, 

mentálhigiénés ellátás 

Képviseli az intézetet, mint jogi 

személyt, ennek során 

kötelezettségeket vállalhat, jogokat 

szerezhet, jogokról mondhat le. 

 

 

 

 

 

 

 

Polgár-

mester 

 

Az intézet gazdálkodásáért számlák mögött álló teljesítés a 

valóságnak megfelelő legyen 

könyvelési analitika és 

bérszámfejtés elkészítése 

megfeleljen a hatályos számviteli és 

egyéb jogszabályoknak 

intézmény rendeltetésszerű 

működéséért. Az intézet 

területének, helyiségeknek 

közegészségügyi 

állapotáért, vagyon- és 

tűzvédelmi biztosításáért. 

Illetmény-gazdálkodási, előirányzat 

módosítási, kártérítési, aláírási és 

intézkedési jogkört gyakorol 

intézményben és területén 

folyó munkáért. Dolgozók 

munkafeltételeinek 

biztosításáért, a 

munkavédelmi előírások 

betartatásáért. 

 

Valamennyi dolgozó felett 

munkáltatói jogokat gyakorol, ezért 

jogosult minden munkahelyi ügyben 

az intézmény bármely 

közalkalmazottját utasítani. 

 

 

 

 

 

 

 

Polgár-

mester 

A lakógyűlés szükség 

szerinti, de minimum 

évente történő 

összehívásáról, a lakók 

illetve 

hozzátartozók/törvényes 

képviselők változásokról 

való tájékoztatásáról 

 

Tájékoztatási kötelezettség 
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Munkakör Főbb felelősségi kör Hatáskör Ellenőrzi 

Nappali ellátás 

vezetője 

intézmény nappali szociális 

szakmai feladatokat ellátó 

részleg vezetője 

Eseti helyettesítési feladatok ellátása  

 

 

 

 

 

Intézmény 

vezető 

 

 Közvetlenül irányítja, 

koordinálja a Nappali 

ellátás gondozóit illetve 

mentálhigiénés munkatárs 

szakmai feladatait, 

munkáját. 

pénzkezelést folytat (pl. térítési díjak 

beszedése, gyógyszerköltségek), a 

szabályzatban rögzítettek alapján, 

elszámolás mellett. 

 Az SZMSZ-ben is rögzített 

fél éves szakmai 

ellenőrzésben való 

részvétel. 

 

Élelmezésvezető HACCP rendszer 

szakszerű működtetése. 

eseti helyettesítési feladatok 

 ANTSZ előírásainak 

betartása, betartatása 

  

 

 

 

 

intézményv

ezető 

 Figyel a jogszabályi 

változásokra. 

Ellenőrzési feladatok: Raktár, 

Nyomon követhetőség, higiénia, 

konyha ellenőrzés. 

 Raktárfelelősség  

 Intézmény folyamatos 

élelmiszer ellátásáról 

gondoskodik, 

konyhatechnológia,  

együttműködik a dietetikussal 

Vezető ápolói 

feladatokat ellátó 

ápoló 

Ellátottak minőségi 

ápolásnak és gondozásának 

szervezése. 

pénzkezelés folytat (gyógyszerpénz 

kezelése 

Intézmény 

Orvosa 

Intézmény 

vezető 

Szakápoló Szakápolási feladatok 

minőségi biztosításáért. 

 Intézmény 

vezető 
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Munkakör Főbb felelősségi kör Hatáskör Ellenőrzi 

Szociális 

mentálhigiénés 

munkatárs 

Kultrált környezet, testi-

lelki fejlesztés, az minőségi 

idős kor megélésre 

érdekében. 

Pénzkezelési feladatok Intézmény 

vezető 

Orvos Megelőzés, gyógyítás  megbízásos 

jogviszony 

Gyógytornász Orvossal rendszeres 

kapcsolat, az orvos 

utasítása szerint végzi a 

gyógytornát. 

Irányítja a csoportos mozgásterápiás 

foglalkozásokat. 

megbízásos 

jogviszony 
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5. számú melléklet 

A dokumentum esetében releváns, a magyar nyelvű dokumentum elkészítését követően megjelenő 

jogszabályváltozások listája 

Változásmutató 2016. december 15-2016. december 31. 

 

Változást érintő jogszabály Hatálybalépés dátuma 

461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi dolgozók 

és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 

az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról 

2016. 12. 24., 2017. 01. 

01., 2017. 11. 01., 2018. 

11. 01., 2019. 11. 01. 

463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel 

összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról 

2017. 01. 01. 

465/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a méltányossági nyugdíjemelés 

szabályainak módosításáról 
2017. 01. 01. 

466/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira 

és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról 

2017. 01. 01. 

1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat egyes települési 

önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő 

előirányzat-átcsoportosításokról 

 

40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról 

2017. 01. 01. 

2016. évi CLXXXV. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 

2016. 12. 28. 

2017. 01. 01. 

2016. évi CLXXX. törvény a Szociális Munka Napjának munkaszüneti 

nappá nyilvánításáról 
2017. 01. 01. 

1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat az egyes civil és egyéb  
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szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról 

2016. évi CLXVI. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról 

2016. 12. 22., 2017. 01. 

01., 2017. 04. 01., 2018. 

01. 01., 2023. 01. 01. 

2016. évi CLXVII. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról 

2016. 12. 20., 2016. 12. 

31., 2017. 01. 01., 2017. 

03. 01., 2017. 07. 01. 

448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi 

tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

2016. 12. 22., 2017. 01. 

01., 2017. 01. 02., 2017. 

04. 01. 

449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet egyes társadalombiztosítási és 

családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

2016. 12. 20. 

2017. 01. 01. 

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 
2017. 01. 01. 

432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és az 

egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi 

kompenzációjáról 

2017. 01. 01. 

1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az 

egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi 

kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat 

átcsoportosításról 

 

1766/2016. (XII. 15.) Korm. határozat az államháztartás központi 

alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti 

feladat- és intézmény átadás-átvételéről 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A projekt a Norvég Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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