
Idősek ellátása része a 
szociális ellátásnak 



1993.évi III.tv. a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról 

 A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi 
intézményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá a szociális jogok 
érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, 
valamint a jövő nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért 
érzett felelősségtől vezérelve alkotta meg az Országgyűlés  

  



Szociális biztonság megteremtése, 
megőrzése érdekében az állam feladata: 

Meghatározza a  

 

 Szociális ellátások formáit,  

 Szervezetét,  

 A szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit 

 Az érvényesítésének garanciáit 

 Finanszírozás, annak ütemezése 

  



Helyi önkormányzatok szerepe: 
 

 A törvényben szabályozott ellátáson túl egyéb ellátásokat is meghatározhatnak ( saját 
költségvetés terhére !!!!!!!!!!!) 

 Nagy felelősség az önkéntes bevállalás !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 ( nem létrehozni nehéz valamit, hanem üzemeltetni )  

  

  

  

 Az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata a szociális ellátás 
feltételeinek biztosítása 



Fenntartók lehetnek: 
 Állam  

 Önkormányzat 

 Magánszféra 

 Gazdasági társaságok , Alapítványok 

 egyház 



Igénybevétel- intézményi jogviszony 
keletkeztetése   

  

  

 Önkéntes, ( jelzés alapján is ) kérelemre indul 

  

 Gondozási szükségleg vizsgálat ( 40 pont ) 

 

 Megállapodás kötése 

  

 Térítési díj köteles ( méltányosság : személyi térítési díj )  

  



Szolgáltatások ( természetben nyújtott ) 
Alapszolgáltatások Szakosított ellátási formák 

Saját otthonában:  
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: ( önmaguk ellátására részben v teljes 
egészében képtelenek ) 

Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás Átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok 
Idősek otthona  ( normál/demens vagy kifejezetten demens ) 

Étkeztetés Pszichiátriai betegek otthona 

Házi segítségnyújtás 

( családsegítés: szociális, mentális probléma, krízis) Szenvedélybetegek otthona 

Közösségi ellátások keretében: 
Pszichiátriai/szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás 

Fogyatékos személyek otthona  

Támogató szolgáltatás( lakáson kívüli szolgáltatások elérésének segítése. Pl. személyszállítás,  
jelnyelvi tolmács biztosítása 

Hajléktalanok otthona  
 

Utcai szociális munka ( hajléktalan személyekhez kapcsolódó intézkedések  

Nappali ellátás ( önmagáról részben képes gondoskodni. Ok az egészségügyi állapot, idős kor, 
vagy a  mentális, szociális körülmény) 



Térítési díjak, a szolgáltatások térítési díja 
 

 A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem  

  % max. szolgáltatás 

30 %-át étkeztetés 

25 %-át  Házi segítségnyújtás 

30 %-át  Házi seg.+ étkeztetés+ 
támogató szolgált. 

2 %-át Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

15 %-át  Nappali ellátás 

30 %-át  Nappali ell+ étkeztetés  

60 %-át Átmeneti elhelyezés 

80 %-át Tartós elhelyezést nyújtó 
ellátás 



Az idősügy nagy kérdései ( örök kérdések) 
 Érdemesség/ érdemtelenség kérdésköre  ( személyi térítési díjak )   

 Egyéni gondozás, személyreszabott bánásmód ?(dolgozói létszám, presztízs finanszírozás, kiégés, 
rekreáció= fizikoterápia…….. ) 

 Családba történő visszagondozás, ami a szociális ellátás célja 

 Meddig terjed a kompetenciánk ?????????????  

( pl. családi bonyodalmak, vagy mindig van idő az Ellátottjogi Képviselőt igénybe venni?............ )  

 Család-szociális szektor harmóniája 

 Ki a kliens? 

 Önkéntesség/kényszerűség/elviselés/örök elégedetlenség/háborgás 

 Mi a szükségletnek megfelelő ? Mennyire van az idősnek saját akarata? Mikor, meddig nyúlhatunk 
bele az ő életébe?  

 

  



Feladatunk 
EMBERNEK MARADNI, EMBERREL BÁNNI 

 
  A jogszabályi előírások betartása ,  

 Szakmai fejlődésünk, utánpótlás nevelésünk  

 Motivációs képességünk fejlesztése 

 ( önmagunkhoz!!!!!!!! időshöz, hozzátartozóhoz, dolgozóhoz, külső- és belső kapcsolatainkhoz ) 

 Merjünk egy olyan szolgáltatást álmodni, amiben mi is jól éreznénk magunkat  

 Merni  elvonulni, pihenni, kikapcsolódni, feltöltődni !!!!!!  

 Merni újat csinálni, kísérletezni 

 Csak a jó gyakorlatokat fejlesszük tovább 

 Interdiszciplináris kapcsolatok kiépítése 

 IDŐNKÉNT  kérdezzük meg az ÖREGET is, hogy mit szeretne, mi volt jó neki?  

  

  

  


