
 

 

 

 

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) 

Konferenciája  
2016.szeptember 22.  

 

Furák Róbert az egyesület titkára 

Azok közül a csecsemők közül, akik ma születnek, minden második megélheti a 100. évét. 

Bejelenti, hogy megújul a SZIME honlapja. 

Kijelenti, gondolja meg mindenki, hogy aki kimarad az informatikai ismeretekből, az le is fog 

maradni!!!! 

 

Mester Dániel: Szociális és Felzárkóztatási Stratégiai Főosztály főosztályvezetője (EMMI) 

A 2016-ban hátralévő hónapokban, és 2017-ben induló projektek felsorolása: 

Erre a célra 135 milliárd Ft.lesz pályáztatva. 

Igaz ugyan, hogy az EU a bentlakásos intézmények fejlesztésére nem hagyott jóvá pályázati 

összeget, mert az az elképzelés, hogy a gondozást a legvégsőkig otthon kell megoldani. 

A közép-magyarországi térségre jóval kevesebbet hagytak jóvá, mint a többi térségre. 

Gyermekjóléti témában nőnek a pályázati esélyek a jövő hónapban. 

EFOP 1.1.4. Hajléktalan ellátás: 

     Megjelenik október hónapban, és célja az utcán élők számának csökkentése 

EFOP 1.2.5. októberben jelenik meg 

     Célja a Krízis Ambulanciák, a Krízis központok és a Félutas Házak segítése. 

EFOP 1.2.7. Gyermekvédelem 

EFOP 1.4.2. Felzárkóztatási program keretében a gyermekesély javítása. Már megjelent, 

de még beadható új pályázat 

EFOP 1.4.1. Gyermekprogram (2017-jan.1től az NRSZH megszűnik) 

EFOP 1.8.7. Szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése. Drogprevenció. Idén 

novemberben jelenik meg a pályázat. 

EFOP 3.2.9. Óvodai, iskolai szociális segítők tevékenysége. Megjelent, de még beadható. 

1,7 milliárd Ft családsegítő központok és a köznevelés együttműködése. 

Infrastruktura témákban: 

EFOP 2.1.1. Gyermekotthonok létrehozására. Már beérkeztek a pályázatok, több, mint a 

lehetőség volt. 

EFOP 2.2 Szociális-, és fogyatékosok  intézményeinek kiváltására. Cél, hogy legalább 

4.000 fogyatékossággal élő személy kerüljön ki az intézményi ellátásból, és közelítsen a 

munkaerőpiachoz. 

EFOP 2.2.3. átmeneti-, és rehabilitációs intézmények korszerűsítésére és felújításra, 

eszközök beszerzésére. 

 

Kiemelt projektek: 

EFOP 1.9.1. már futó projekt 

EFOP 1.9.2. Szolgáltatások nyújtása fogyatékossággal élő személyek részére (pl: 

kölcsönzőrendszer) Októberben jelenik meg. 

EFOP 1.9.4. módszertani információs rendszer 



EFOP 3.8.2. Már kiírt pályázat, a szociális szolgáltatásokban dolgozók képzésére, 

szupervízióra, továbbképzési rendszer fejlesztésére. 2017-ben indul, és ingyenes lesz a 

résztvevőknek. Remények szerint több tízezer dolgozó vesz majd részt. 

Terület és településfejlesztési programok (TOP)Rászorulók operatív programok 

(élelmiszercsomag osztás a járásokban), hajléktalan, 0-3 éves gyermekek, tartósan szegény 

idősek számára. 

A pályázatok a gov.hu-n megjelennek. 

 

Indul októberben egy kérdőíves kutatás, melynek keretében a szociális ágazat humán 

erőforrásának helyzetét méri fel. Ennek megjelenése után évente újra felmérik az adatokat 

összehasonlítás céljából. 

 

Dr.Borza Beáta az alapvető jogok biztosa: Az emberi jogok helyzete az intézményekben 

című vizsgálatról: 

Az Ombudsman=sajátos jogvédelmi fórum. Észrevételeik megvalósítása nem kötelező! 

Jogtudatosító munkát végeznek. 

Kiemelten foglalkoznak a társadalmi problémákkal (gyerekek, hajléktalanok, idősek stb.) 

Fontos szempontjuk az embere egyenlő méltóságának helyzete és a szolidaritás. 

Vizsgálataikat monitorozással végzik, a dolgozók és a lakók életminőségét vizsgálják. 

Megállapították, hogy a bentlakásos intézményekben a legnagyobb probléma az intimitás 

hiánya! De találkoztak a gondnoksági rendszerből adódó problémákkal is. A szabadság, és  az 

emberi méltóság hiánya is meglévő probléma. 

Fontosnak tartják, hogy a gyerekek is ismerjék meg a rászorulók életét és problémáit, mert 

csak akkor lesznek toleránsok! 

 

Fülöp Attila helyettes államtitkár EMMI. A szociális gondoskodás jelentősége a civil és az 

egyházi szerepvállalásban: 

A fenntartók 39 %-a civil, vagy egyházi intézmény, és asz összes dolgozói létszám 25 %-a 

ezekben dolgozik. 

Az egyházak a lelki gondviselésben sokat tudnak tenni, és ezzel kiegészítik a szociális 

ellátást. 

Az országban összesen 60.000 civil szervezet van bejegyezve, ezek 11%-a szociális területtel 

foglalkozik. 

Megemlítette Nick Vuicic e heti látogatását Magyarországon, és idézett egy mondatot tőle: 

(kéz és láb nélküli fogyatékossággal élő 40 év körüli ember) 

„Döntést kellett hoznom, hogy mérges legyek-e Istenre azért, amim nincs, vagy hálás legyek 

azért, amim van.” 

 

Müller Istvánné Óbudai Szociális szolgálat intézményvezető. A szociális alapszolgáltatások 

helyzete Óbuda tükrében:  

A III.kerületben 127.000 ember él . A kerület lakosainak 25%-a idős 

Nappali ellátásban 1090 személy részesül.. 

A 60 évesnél idősebbek aránya magasabb, mint a fővárosi átlag. Több szervezet látja el a 

szociális feladatokat (Málta, Sotéria Alapítvány és az önkormányzat). 

Közel 3000 főnek nyújtanak szociális segítséget. 

6 nyugdíjasház ( 378 lakás), 10 idősek klubja van a kerületben. A nyugdíjas házakban is 

működik idősek klubja. Utólag építettek be lifteket, valamint légkondicionálókat.  

1999-től otthoni szakápolás működik, évi 500 vizittel.  

Az étkeztetést más szolgáltató igénybevételével oldják meg. 

A Házi Segítségnyújtás 1970-ben ( a fővárosban először ) indult meg. 



Céljuk, hogy az otthonközeli szolgáltatásokat erősítsék. Fontos lenne, hogy az ellátó 

személyzet egészségügyi és szociális végzettségű legyen. 

Szükséges, hogy az egészségi állapot határozza meg, ki szorul ellátásra. 

 

Tervezik, hogy a  kerületi ANTSZ-el, Katasztrófavédelemmel és a Gyámhivatallal, valamint a 

Családsegítő Központtal szoros együttműködésben végzik a munkát. 

Szükségesnek tartanak, legalább 50%-os béremelést, mert sok a pályaelhagyó. 

A szociális ellátók a társadalom őrangyalai!!! 
A házi orvosokkal jó a kapcsolatuk. A dolgozóknak kisbusz, és kerékpár áll rendelkezésére. 

Klubjaikban sok a „fiatal nyugdíjas”. Számukra kiemelt program az egészség megőrzés, 

illetve a prevenció. Sok értelmiségi programot szerveznek az aktív időskor jegyében. 

21 felnőtt fittnesspark, sószobák, uszoda bérletek állnak a klubtagok rendelkezésére. 

Gondozóházukban 58 férőhely van. 

Fontos feladatuknak tekintik a generációk együttműködését. 

 

Jónyer Lajosné TIREK Diakóniai Központ vezetője: Őszintén a házi segítségnyújtásról. 

Sok problémát okozott az új pontszám miatti felmérés, nehézségeket tapasztaltak. 

A szakképzetlen dolgozóikat beiskolázták. 

A közfoglalkoztatottakat takarításra, bevásárlásra, háztartási segítésre használják, de az 

adminisztrációt a gondozónő végzi. 

Probléma, hogy a törvény előírja, hogy azt az időt, amit a felmérés alapján kapott, szigorúan 

be kell tartani, holott, arra nem minden alkalommal van szükség. A szükségletének és az 

igényének megfelelő ellátást kellene kapnia mindenkinek! 

 

Kocsis József SZIME elnök. A szociális ellátás „vidéken” 2016-ban 

Az állami normatíva csak az ellátás 70%-ára elegendő, ezért kiegészítő tevékenységet 

folytatnak, a szükséges élelmiszer egy részét megtermelik. Konyhai szolgáltatásaik is vannak. 

Piacoznak, mosási szolgáltatásokat vállalnak másoknak, szállítást is vállalnak.  A 

fenntarthatóság érdekében plusz szolgáltatásokat kell nyújtani, különösen vidéken. Több 

lábon kell állni! 

Az aprófalvas területeken nem lehet betartani a jogszabályt. Fontos lenne, hogy ne vegyék 

egy kapal alá a városi és a falusi lehetőségeket!! Nem azonosak a feltételek. 

 

Dr. Egervári Ágnes Római Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója. Az INDA program 

eredményei és lehetőségei a demens betegek ellátásában. 

A 65 éven felüliek többen vannak a lakosságban, mint az 5 év alattiak. A 85 év felettiek aokan 

gondoskodásra szorulnak, és sok köztük a demens. Jellemző erre a korosztályra a 

stigmatizáció, a kezelések és a diagnózis hiánya. 

Kutatásokat végeztek. (Szűrőkamionos program, háziorvosi kutatások, idősklubokban, 

idősotthonokban végezték) 

Kampányt folytattak: Azt hirdetik, hogy nem kell szégyelni a problémáikat. Ehhez ismertetni 

kell szórólapokon, filmekkel a tényleges problémákat. 

Tudomásul kell venni a társadalomnak, hogy az érzelmi képesség és a szeretetigény az élet 

végéig fennmarad!!!! 

Megfigyelték, hogy a gondozó családtagok több, mint a fele, előbb hal meg, mint a 

gondozottja! 

Képzések: Fontosak az interperszonális ismeretek, és a szakmák együttműködése. 

Kidolgozták a tananyagot és a módszertant. Szükségesnek tartják, hogy megoldható legyen a 

családtagok időleges mentesítése is. 



Demens helyett a demenciával élő személy elnevezést használjuk. Ennek a betegségnek a 

kórlefolyása 10-15 év is lehet. 

Szükséges speciális képzéseket szervezni a szakembereknek, a családtagoknak és a 

háziorvosoknak is. Az INDA  demencia szakdolgozói képzést indít, továbbá a geriátriai 

képzéseken is ott vannak. 

Az INDA honlapja: inda.info.hu 

A demenciával élő személyek száma a világon 2016-ban 45 millió fő, 2050-re 130 millió lesz. 

 

Csallos Viktória Hartmann Kft.marketing menager. A dermatitis megelőzésének fontossága 

az idősek ápolásában. (felnőtt pelenka kiütés) 

A kiütés keletkezését meg kellene előzni, de ha már kialakult, titkolni nem szabad! 

Ellátása vízmenetes nedves tisztítással történjék. A bentlakásos intézmények lakóinak 50 %-a 

incontinens, amely könnyen decubitussá alakul. Dörzsölni és vízzel mosni nem szabad. 

Megelőzése: rendszeres bőrvizsgálat, napi többszöri pelenkaváltás. Külön erre a célra 

kifejlesztett krém használata, amit bőrgyógyász írhat fel. Víz nélküli tisztítás esetén 27 %-kal 

csökken a bőrkiütés. Az ápolásnál bőrvédő habot, cinkoxidos krémet és speciális kesztyűt 

használjunk. 

Készült tájékoztató füzet a hozzátartozóknak, de sajnos a TB nem támogatja. 

A cég vállalja, hogy hívásra kimegy a dolgozókat oktatni. 

 

Dr.Marc Bertel francia professzor. Idősek ellátása Francia országban. 

A születéskor várható élettartam napi 6 órával emelkedik. 

 Nők esetében 83 és, férfiak esetében 78 év. 

2020-ra 20.000 100 év feletti ember lesz, 

2050-re 120.000-200.000    „      „      „ 

Jelenleg 3.400.000 ember 80 év feletti Francia országban. 

Évente készítenek Alzheimer tervet, melyet értékelnek is. 

Tudomásul kell venni, hogy a társadalomnak alkalmazkodnia kell az idősödéshez. 

 

Baranyai Zsuzsanna Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út. Mentálhygiénés 

munkatárs. Generációk részvétele a demens személyek ellátásában. 

Intézményük 2012-ben épült, 130 fő ellátására alkalmas. 2 és 4 ágyas szobák vannak. Legtöbb 

lakó 70-79 éves. Speciális részlegük 30 fős. A középiskolások közösségi szolgálatukat tölti az 

intézményben. Piros orr doktorok is járnak be. 20 önkéntesük van, és kutya is látogatja a 

lakókat. 

 

Kleofás Marianna Bp.Főpolgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezető. Költságekk és 

hatékonyság az idősotthoni ellátásban. 

 

Kerekasztali kérdések: 

Mennyit változott az igény? 

Mi változott az ellátásban? 

Nem jó a házi gondozás, de a változtatás folyamatban van. 

Mi lesz az ellátásból kikerült személyekkel? 

Csökkent ezen a területen a munkaerőlétszám. 

Egyre idősebbek szerepelnek a várakozólistákon. 

Rosszabb egészségi állapotban kerülnek be az ellátottak. 

Ha a núők 40 évi munkaviszony után nyugdíjba mennek, ki lép a helyükbe? 

Bérben a közalkalmozotti béreknek csak a 47 %-kát kapják a szociális területen dolgozók. 

A házi gondozást igénylők 20-25 %-kát elutasítják, kb.a fele nem jogos elutasítás. 



Az intézményekben elhelyezettek egyre betegebbek, erre nincs felkészülve a szakma. 

327 állásból 50 betöltetlen, ebben nem csak a szakmai állások szerepelnek. 

 

Bevezették az egyszeri beköltözési díjat, ami jól érintette a bentlakásos intézményeket. 

Nőtt a dolgozói felelősség. 

Az ellenőrzések száma csökkent. 

A szociális ágazatban legyen elfogadott az ápolói végzettség! 

A társadalmi elismertség ennél a munkaerőnél hiányzik. 

Legyen a Szociális Munka Napja (nov.12) munkaszüneti nap! 

Igazságos ágazati pótlékra volna szükség. 

 

Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár EMMI. 

Meg kell állapítani, hogy egy időben az egészségügyi ágazattal azonos bérszinten voltak a 

szociális dolgozók, mára azonban az egészségügyiek lehagytak minket. 

Létrejöttek a szociális szakmai kollégiumok. November 10-én megalakul az Országos 

Szociálpolitikai Tanács. 

Hajléktalanügyi szakmai stratégiát tervezett a minisztérium. 

Most van tervezés alatt a szakápolás megjelenése az otthonápolásban. 

 


