
Intézményi jó gyakorlatok 

bemutatása
- fejlesztő foglalkoztatás -

Békés Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Központ



• 1978. Egészségügyi Gyermekotthon Történeti áttekintés

• 1986. fogyatékosok napközi otthona

• 1989. habilitációs óvoda

• 2000-2002 rekonstrukció 

• 2001. ápoló gondozó célú lakóotthon

rehabilitációs célú lakóotthon

rehabilitációs intézmény

nappali ellátás

OEP járóbeteg szakellátás

különleges gyermekotthon

megyei szociális módszertan

• 2004. MSZ-EN ISO 9001-2000 minőségirányítási rendszer

• 2007-2008. integráció – gyermekvédelmi szakellátás: TEGYESZ, nevelőszülői 

hálózat, lakásotthonok, gyermekotthon

• 2008-2014 regionális szociális módszertan konzorciumi tag 

• 2016.  Békéscsabai Szociális Intézmény integrációja

• 2020. szervezeti átalakulás, NSZH átadása

• 2021. szervezeti átalakulás: 

- integráció, dévaványai szociális intézményegység

- TEGYESZ különválás

- két speciális gyermekotthon megnyitása

• 2021.12.01-től regionális szociális módszertan konzorciumi tag

• 2022.01.15-től szervezeti átalakulás: támogatott lakhatás/nappali ellátás átadása



Vegyes profilú intézmény

• Szakosított szociális ellátások:

- ápolást, gondozást nyújtó intézmények,

- rehabilitációs intézmény,

- lakóotthonok

• Szociális alapszolgáltatások:

- Nappali ellátások

• Gyermekvédelmi szakellátás

• Járóbeteg szakellátás



Szociális ellátás és 

gyermekvédelmi szakellátás
• szociális 

intézményegység:

- 10 szakmai egység 

fogyatékossággal élő 

személyek részére

- 1 szakmai egység 

szenvedélybetegek 

részére (ápoló gondozó 

otthon 18 fh)

- 2 fejlesztő foglalkoztatási 

csoport

• Gyermekvédelmi 

intézményegység: 

6 szakmai egységben, 

- 7 lakásotthon

- 4 gyermekotthon

- 4 külső férőhely



Szociális ellátás fogyatékossággal élő 

személyek részére

• Dévaványai 

intézményegység: 178 fh

ebből

- Ápoló gondozó otthon 

130 fh

- 3 Ápoló gondozó célú 

lakóotthon 32 fh

- Nappali ellátás 16 fh

• Békéscsabai 

intézményegység: 192 fh

ebből

- Ápoló gondozó otthon 

115 fh (kiskorúak is)

- Ápoló gondozó célú 

lakóotthon 12 fh

- Rehabilitációs intézmény 13 

fh

- Rehabilitációs célú 

lakóotthon 12 fh

- Nappali ellátás 40 fh



Foglalkoztatás
• 1981. munkafoglalkozás szervezése 39 fő

• 1996-tól  rehabilitációs célszervezet: SKÍZ Kft., 

munkafoglalkozások

• 1999. alapítványunknál védett foglalkoztatás, 6 OFA 

projekt (kertészet)

• 2003.06.01.-től SZEFO, rehabilitációs foglalkoztatás 

munkaviszonyban, 68 fő, 4 műhely (gombolyítás, 

fonalbontás, lábtörlő szövés), külső műhelyvezető 

(2005.07.hóig), utána saját dolgozó műhelyvezetésével

• 2005.12.01.-től modellprogram, Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, munka-rehabilitáció, 

fejlesztő felkészítő foglalkoztatás, 98 fő

• 2006. –tól szociális foglalkoztatás

• 2017.04.01.-től fejlesztő foglalkoztatás



Fejlesztő foglalkoztatás

355 szociális ellátásban részesülő nagykorú személyből: 
131 fő (az ellátottak 36,9%-a) 

• Mt. szerinti jogviszonyban:  58 fő (44,3 %), ebből

- Dévaványai szociális intézményegységben 28 fő

- Békéscsabai intézményegységben 30 fő, ebből

- Szenvedélybetegek otthonában 2 fő

• Szt. szerinti jogviszonyban: 73 fő ( 55,7 %), ebből

- Dévaványai szociális intézményegységben 24 fő

- Békéscsabai intézményegységben 49 fő



Foglalkoztatottak megoszlása 

tevékenységek szerint Dévaványán
Tevékeny

ségek
Sárga foglalkoztató Harmónia 

foglalkoztató

Borostyánkert 

otthon

Mt. Szt. Mt. Szt. Mt. Szt.

Tömő-

anyag

tépés 4 fő 18 fő

20 fő 5 főKetli

gyűrű 

válogatás

Szőnyeg-

szövés

Kisegítő 

takarítás 4 fő 1 fő

Park-

gondozás



Foglalkoztatottak megoszlása 

tevékenységek szerint Békéscsabán 

Kreatív műhely 15 fő
Kosárfonó műhely 4 fő
Parkgondozás, növénytermesztés 17 fő
Szőnyegszövő műhely 25 fő
Kisegítő tevékenységek 16 fő 











Kreatív műhely







Kosárfonó műhely





Szövő műhely





Jó gyakorlataink

- Kisegítő tevékenységek (gondozás, 
takarítás, mosoda, konyha) 

- zöldség és növénytermesztés 

- értékesítés



A feladatra felkészítés menete

- Együttműködés 

- Egyénre szabott munkaköri leírás (pontosan 
meghatározott feladatok)

- Egyes munkafolyamatok betanítása 
bemutatással, gyakorlással

- Munkafolyamatok differenciálása 
(mennyiségben, minőségben, időben, a 
feladatvégzés módjában) 



Kisegítő tevékenységek





Zöldség és növénytermesztés







Értékesítés



Csabai Kolbászfesztivál 2021





Karácsonyi vásár



Értékesítés
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Termék értékesítésből származó bevételek összehasonlítása műhelyek szerint

kreatív műhely: 361 850 Ft

szövő műhely: 110 380 Ft

kosárfonó műhely: 591 600 Ft

növénytermesztés: 1 093 555 Ft

összesen: 2 157 385 Ft

Bevételeink alakulása tevékenységek szerint az elmúlt években 



Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit 

csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is 

van?
Katherine Graham

https://www.citatum.hu/szerzo/Katherine_Graham
https://www.citatum.hu/szerzo/Katherine_Graham

