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A szolgáltatás célja és feladatai:
Az  intézmény  célja  az  életmód  és  az  életvitel 
megváltoztatásának  ösztönzése,  de  ugyanígy  az 
utógondozás, a visszaesés megelőzése,  a szerhasználatnak, 
valamint  járulékos  ártalmainak  csökkentése,  a  változás 
elindítása és segítése. A programok az önkéntes részvételre 
épülnek. Ennek hatása rehabilitáló és reintegráló,  hiszen a 
szolgáltatások  nyitottak,  mindenki  számára  igénybe 
vehetőek,  szándék szerint  így hatásosabban kiépül,  illetve 
visszaépül mindazon életfelfogás, és viselkedéstudat, amely 
a társadalomba való integrálódáshoz szükséges.

Az ellátottak köre:
Az  intézmény  20  fő  –  veszprémi  bejelentett  lakóhellyel 
vagy  bejelentett  tartózkodási  hellyel  rendelkező  személy, 
vagy olyan hajléktalan személy részére, aki nyilatkozatában 
Veszprémet jelöli meg – rászoruló szenvedélybeteg részére 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, a 
társas kapcsolatok ápolására, valamint az alapvető higiéniai 
szükségletek  kielégítésére.  Intézményünkben  az  ellátás  a 
szenvedélybetegség  más  és  más  szakaszában  lévő,  eltérő 
motivációjú, eltérő szociális helyzetű, családi- és társadalmi 
kapcsolatú  szenvedélybetegek,  addiktív  problémával 
küzdők  megsegítésére  irányul.  Elsősorban  azokat  a 
személyeket szándékozunk ellátni 

- akiket  szenvedélybetegségük  miatt  korábban 
fekvőbeteg-gyógyintézetben  kezeltek,  illetve 
rehabilitációs intézményben gondoztak

- akik  az  absztinencia  fenntartásában  kérnek 
segítséget

- akiknél már az addiktív probléma megjelent, de 
még nem kerestek fel egészségügyi szakellátást, 

-  még  aktív  szerhasználók,  viselkedési 
addikcióban szenvedők

- valamint a hozzátartozókat, érintetteket.
Az  ellátottak  férfiak  és  nők  vegyesen.  A 
szenvedélybetegség  jellegéből  adódóan  nem  szerinti 
megosztottság: kb. 80% férfi és 20% női gondozott.

Az  intézmény  az  ellátottak  részére  az  alábbi 
szolgáltatásokat nyújtja:

• Szabadidős  programok  szervezése  –  előadás, 
játékok,  kirándulás,  különböző  kötött  és  kötetlen 
foglalkozások,  kreatív  terápia.  A  programok 
elsődleges célja lehet a gondozott számára az üres 
időként, üresjáratként megélt  időtartam beosztása, 
a  szabadidő  „értelmes”,  hasznos  eltöltésének 
megmutatása. 

• Szükség  szerint  az  egészségügyi  alapellátás 
megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás 
segítése,  RR  mérés,  szűrővizsgálatok  –  AIDS, 
Hepatitis,  TBC – megszervezése.  Mind szociális, 
mind  egészségügyi  szakellátásba  tartozó 
intézmények elérésének segítése.

• Hivatalos  ügyek  intézésének  megsegítése  – 
szociális  segély,  stb.  személyesen,  levélben, 
telefonon, interneten

• Munkavégzés  lehetőségének  szervezése.  Az 
ellátottak  munkavégzéssel,  munkahellyel 
kapcsolatos  igényeinek  a  felmérése,  reális 
célkitűzések megfogalmazásának segítése.

• Életvitelre  vonatkozó  tanácsadás,  életvezetés 
segítése,  a  gondozottakkal  közösen  kialakított 
célok  elérése  érdekében  előírt  szakmai 
tevékenység,  segítés.  Figyelembe  kell  venni  a 
gondozotti kör igényeit ugyanúgy, mint a települési 
ellátórendszer nyújtotta szolgáltatások lehetőségeit 
és  ennek  segítségével,  ezekkel  összhangban  kell 
kialakítani  a  szociális,  mentálhigiénés,  stb. 
ellátások  körét.  Fontos,  hogy  a  gondozottak  a 
tanácsadás,  életvezetés  segítségével  váljanak 
képessé egy produktív életstílus kialakítására és az 
alkohol, drogok visszautasítására. 

• A  gondozottak  családi,  társadalmi,  és  egymás 
közötti  kapcsolatainak  kialakítása  és  fenntartása 
igény szerint.

• Egyéni  és  csoportos  foglalkoztatásuk 
megszervezése.

• A gondozottak érdekvédelme.



• Lehetőség  szerint  hideg  reggeli  biztosítása 
ingyenesen.

• Napi egyszeri meleg étkezés biztosítása térítési díj 
ellenében.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:
Az intézményi  ellátás ingyenes.  A napi meleg étkezést az 
intézmény  igény  szerint,  külön  szolgáltató 
közreműködésével biztosítja. A napi egyszeri meleg étkezés 
költségét az igénylő ellátott a szolgáltató részére fizeti meg 
olyan  módon, hogy a nappali  intézmény segíti  az étkezés 
lebonyolítását  az  ebéd árának  összegyűjtése,  a  szolgáltató 
felé  történő  továbbítása,  az  étkezés  befizetése  tényének 
számlával  történő  igazolásával.  A  meleg  étkezés  térítési 
díjához  történő  hozzájárulást  a  fenntartó  határozza  meg, 
évente  kétszer  vizsgálhatja  felül  úgy,  hogy  az  nem lehet 
több, mint az igénybevevő összjövedelmének 30%-a.
Az  ellátás  igénybevételének  módja,  a  szolgáltatás 
megkezdése előtti feladatok:
Az  intézményi  jogviszony kezdete  az  ellátott  felvételével 
kezdődik. A felvétel során az intézményvezető és az ellátott, 
illetve annak törtvényes  képviselője megállapodást  köt.  A 
megállapodás tartalmazza:

• Az intézményi ellátás időtartamát,
• Az ellátás kezdetének időpontját,
• Az  intézmény  által  nyújtott  szolgáltatások 

formáját, módját és körét,
• A  személyi  térítési  díj  megállapítására 

vonatkozó szabályokat,
• Az ellátás megszüntetésének a módját.

A kapcsolattartás módja:
Az  intézmény  nyitvatartási  ideje  napi  8  óra  (8.00-16.00) 
hétköznapokon.  A  dolgozók  folyamatosan  elérhetőek  a 
nyitvatartási idő alatt. 


