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HÁZIREND
(1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet, 80. § figyelembe vételével)
A házirend a Megállapodás kötelező melléklete, annak elválaszthatatlan része.
Ellátottak és dolgozók együttélési szabályai:
Az ellátásban részesülő gondozottak sajátos szükségleteik figyelembevételével összeállított
napirendjük szerinti egyéni és csoportos tevékenységeket végzik. A fiatalok egyéni képességeik
szerint rendben tartják saját környezetüket, és ellátnak olyan feladatokat, amelyek elvégzésével a
felnőttkor sajátosságaihoz igazodó praktikus tudásra tesznek szert.
Az intézmény valamennyi dolgozójának és ellátottjának egymáshoz való viszonya a személyiség
tiszteletére épül, mely feltételezi a kölcsönös tapintatot, udvariasságot és megértést, ésszerű
határokig a toleranciát.
-

Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a dolgozók titoktartási kötelezettségének
érvényesítéséről, az ellátottak jogainak tiszteletben tartásáról.

-

Az ellátott problémáival a csoportban dolgozó pedagógusokhoz fordulhat.

-

Az ellátottak részére gondozási tervet készítünk, mely egyénre szabottan határozza meg a
fejlesztési

feladatokat

és

azok

megvalósításának

módszereit.

A

gondozási

terv

eredményességének feltétele az ellátott és törvényes képviselője vagy hozzátartozója aktív
közreműködése.
-

Az esetlegesen előforduló viselkedésproblémák megelőzése a legfontosabb feladata a
személyzetnek. Amennyiben valamelyik fiatalnál mégis viselkedésprobléma lép fel, annak
kezelésére a személyzet valamennyi tagja felkészült, szakmai ismeretek alapján egyénre szabott
stratégiák mentén jár el. A történtekről minden esetben jegyzőkönyv készül (lásd melléklet),
melyet a team megbeszéléseken értékelünk és szükség esetén, a stratégián módosítunk.

-

Dohányozni a dohányzásra kijelölt helyen lehet.
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Az ellátottak az intézmény területére csak olyan saját tulajdonú tárgyakat hozhatnak be, amelyek
nem alkalmasak saját, vagy mások testi épségének veszélyeztetésére.
Az ellátás igénybevételének módja:
A nappali ellátást nyújtó szociális ellátás igénybe vételére önkéntes, az ellátást igénylő vagy
törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmet formanyomtatványon írásban, az intézmény
vezetőjének címezve kell beadni. Az intézményvezető elrendeli az egyszerűsített előgondozást,
mely előre egyeztetett időpontban a kérelmező lakhelyén történik. A felvételről az intézmény
vezetője dönt, melyről írásban tájékoztatja az igénylőt.
Az ellátás igénybe vételének feltételei:
-

Az Autizmus Alapítvány Szakambulanciáján történt diagnosztikus vizsgálat.

-

Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a Megállapodást elfogadja, aláírja.

-

Az ellátást igénybevevő a Házirendet szóban és írásban megismeri, és a benne foglaltakat
elfogadja.
Az intézmény nyitvatartási rendje:

Az intézmény hétfőtől csütörtökig 800 -1600 óra, pénteken 800 -1400 között nyújtja szolgáltatásait. Az
önállóan közlekedni nem tudó fiatalokat és felnőtteket a kísérők csak a szakszemélyzet tagjainak
adhatják át. A szolgáltatást igénybe vevő ellátott biztonságáért a személyzet kizárólag az
intézményben való tartózkodás időtartamára vállal felelősséget. A kísérők az intézmény
nyitvatartási idején belül adhatják át a gondozottat a szakszemélyzet tagjának, az épületben
felügyelet nélkül nem maradhat a bekísért ellátott.
Az ellátottak a nyitvatartási időn belül előre egyeztetett, személyre szabott rend szerint érkeznek és
távoznak.
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Az intézmény elhagyásának szabályai napközben és a nap végén:
Napközben az önállóan közlekedni nem tudó fiatal vagy felnőtt a személyzet valamelyik tagjának
kíséretében hagyhatja el az intézményt. Az egyéni és csoportos külső programokat a személyzet
tagjai az intézmény vezetőjével, vagy annak helyettesével egyeztetik. Az önállóan közlekedni tudó
fiatal írásos szülői beleegyezéssel láthat el házon kívüli feladatokat. A hazakísérő személy
akadályoztatása esetén a 06-1/ 3142-859- es telefonszámon kérünk tájékoztatást a késésről.
Az Autizmus Alapítvány Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény által nyújtott szolgáltatások:


Egyéni és kiscsoportos szociális-kommunikációs fejlesztő foglalkozások – minden
nap



Egyéni foglakozás – heti két alkalommal



Munkavégzésre való felkészítés egyénre szabottan – minden nap



Önellátási készségek fejlesztése – napi rendszerességgel



Sport – heti rendszerességgel



Zenei interakciós tréning – heti egy alkalommal



Közös külső programok szervezése – havonta egy alkalommal



Étkezés – napi háromszor



Szülői értekezlet – évente két alkalommal



Közös (szülőkkel) beszélgetés – évente kétszer



Egyéni konzultáció – megbeszélés szerint

Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat az egyéni gondozási tervek alapján, az ellátottal, illetve
szülővel – törvényes képviselővel egyeztetve határozzuk meg.
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Étkezés:
Az intézményben napi háromszori étkezés biztosított. Az étkezések kezdetének időpontja:
8.30 reggeli
12.30 ebéd
15.00 uzsonna
A térítési díjak befizetése az intézményben kifüggesztett hirdetmény szerint történik, minden hónap
első hetében.
Az ebéd lemondása:
Hiányzás esetén az ebédet a hiányzást megelőző nap 9 óráig mondhatják le a gondozottak vagy a
hozzátartozóik a gazdasági irodában (telefon: 06 – 1/ 3 142-859).
Amennyiben az ellátott egészségügyi állapota a speciális diétás étkezést indokolja, otthonról hozhat
magával ételt. Az intézmény vállalja az ételek hűtőben tartását, ill. melegítését a higiéniai
alapelveknek megfelelően, azonban a behozott ételek minőségével kapcsolatban nem terheli
felelősség.
Az intézményi jogviszony megszűnése:
Az intézményi ellátás határozatlan időtartamra szól.
Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszüntetheti, ha a jogosult más intézménybe
történő elhelyezése indokolt, a házirendet súlyosan megsérti, vagy megfelelően alátámasztott
orvosi-, pszichológiai indokok alapján, mely figyelembe veszi a gondozott és az intézmény érdekeit
egyaránt. A jogviszony akkor is megszüntethető, ha az intézmény működési feltételei
bizonyíthatóan megszűnnek
Az ellátás megszűnéséről írásban értesítjük a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. A
felmondási idő minimum15 nap. A gondozott, illetve törvényes képviselője a szerződést azonnali
hatállyal akkor mondhatja fel, ha az Autizmus Alapítvány Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény a
vállalt kötelezettségeit szándékosan megszegi, vagy ún. rendes felmondással, minden indoklás
nélkül, legalább 15 napos felmondási idővel, ez esetben a közös megállapodás szerinti időpontban
szűnik meg a jogviszony.

Szakértő segítség az érintetteknek, szakmai támogatás a szakembereknek

Autizmus Alapítvány
Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye

1089 Budapest, Delej u. 24-26.; Levélcím: 1430 Budapest, Pf. 14.
Tel/fax: 210-4364; 314-2859
Web: www.autizmus.hu; E-mail: fecs@autizmus.hu

A hiányzások bejelentése:
Az ellátásban részesülő fiatalok és felnőttek távolmaradását a hiányzás első napján kell bejelenteni
a személyzetnek. A szülők az előre látható hiányzásokat írásban jelzik az intézményvezető felé.
Térítési díjak befizetése:
Az ebéden kívüli étkezések, illetve a fogyóeszköz díját minden hónap első három munkanapján kell
befizetni az intézmény vezetőjének, az ebéd díját az Autizmus Alapítvány gazdasági irodájában.
Az intézmény alapfeladatai körébe nem tartozó, azt meghaladó program (pl.: uszoda, múzeum) és
szolgáltatás (pl.: fodrász) térítési díját a fentebb említett díjakon felül kell befizetni.

Az Autizmus Alapítvány Főigazgatói jóváhagyásával:
Dr. Balázs Anna

Budapest, 2016.01.15.

Pitrik Zsóka
Autizmus Alapítvány
Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény vezetője
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