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Az Intézmény bemutatása
➢A Dél-Borsodi Integrált Szociális 

Intézmény, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, a megye déli részén 
elhelyezkedő szociális szakellátásban 
résztvevő intézményeit foglalja magában. 
Székhelye 3462 Borsodivánka, József A. út 
1., amely Mezőkövesdtől 15 km-re található

➢A nevéből adódóan integrált, mert öt 
szervezeti egységet ölel át. A szervezeti 
egységek a következőek: Borsodivánka, 
Hejőbába, Hejőbába-Lakóotthon, DBISZI 
Görömbölyi Támogat-Lak és Férfiak 
Mentális Otthona Miskolc



➢ A Pszichiátriai Otthon, a falu szélén a 
volt Orczy kastélyban található

➢ Korábbi tulajdonosai közül az Orczy-, 
majd a Prónay-családot tudjuk 
megemlíteni

➢ Borsodivánka község ékessége volt a 
kastélyhoz tartozó angolkert és az 
őspark

➢ Ebben a kastélyban működik a Dél-
Borsodi Integrált Szociális Intézmény

➢ A kastélypark jelentős természetvédelmi 
értéket képvisel az országban



Borsodivánkai Telephely
(60 fő)

➢ Egyéb műanyaggyártás

➢ Kertészet 

➢ Udvartakarító- egyéb 
takarítás 

➢ Varró kisegítő

➢ Takarító kisegítő

➢ Gazdasági ügyintéző 
kisegítő

➢ Ételszállító kisegítő

➢ Szennyes és tisztaruha 
szállító kisegítő

Hejőbábai Telephely
(Otthona)

(60 fő)

➢ Épülettakarítás

➢ Parkgondozás-zöldterület 
kezelés

➢ Egyéb gazdasági tevékenység 
– posta, gyógyszertár, raktári 
segítség, fodrász kisegítő, 
mosogatás, vasalás, 
építményüzemeltetésben 
egyéb kisegítő

➢ Varrónő kisegítő

➢ Gazdasági nővér kisegítő

➢ Ruha szállítás

➢ Takarító kisegítő- egyéb 
takarítás

Hejőbábai Telephely 
(Lakóotthon)

(60 fő)

➢ Textilipari termékek 
alapanyagának előkészítése

➢ Kerámia tárgy készítése

➢ Fóliahegesztés

➢ Szőnyegszövés                      

Fejlesztő foglalkoztatás
(2017.04.01.-től Szt. szerint)

Tevékenységi formák a különböző 
telephelyeken



A foglalkoztatás célja:
➢ az integráció
➢ a megmaradt képességek és 

készségek szinten tartása, esetleges 
javítása

A különböző munkafolyamatok 
elvégzésére kiválasztott dolgozók 
felvétele:
➢ állapotfelmérés 
➢ szervezetpszichológus 

szakvéleménye
➢ foglalkozás-egészségügyi szakorvos 

szakvéleménye

A munkaterületekre való besorolás 
ennek függvényében történik.



Egyéb műanyaggyártás

Fóliahegesztés
➢ A fóliahegesztő gép megismerése, 

rendeltetésszerű használatának elsajátítása

➢ A munkafolyamatok (hegesztés, 
csomagolás, számolás, terítés) betanítása

➢ A termékek megfelelő méretre történő 
hegesztése, kötegbe rakása

A kézműves termékek előállítása

➢ Koszorú, kopogtató, asztal-, ablak-, 
ajtódíszek, apró dísztárgyak készítése

➢ Munkafolyamatok megismerése, betanítása

➢ Szín és forma kiválasztása

➢ Darabok összeragasztása

➢ A kész termék helyére történő szállítása



Kertészeti és udvartakarító csoport

A két csoport együttműködve végzi feladatát, melyek a következők:

➢ A konyhakert és gyümölcsöskert gondozása
➢ Utak, közösségi terek takarítása
➢ Naponta lesöprik a járdákat, lépcsőket
➢ Télen a hó eltakarításában is részt vesznek



A segítő irányítása mellett végzik:

➢ A park gondozását, a fűnyírásban segédkezést
➢ Avartakarítást, hulladéktárolóba szállítást, virágültetést, öntözést,

ásást, kapálást, gyomlálást, betakarítást
➢ Évelő növények gondozását
➢ Balkon növények ápolását
➢ Az intézmény külső környezetének rendben tartását
➢ Elhunyt lakóink sírjának gondozását



Kisegítő csoport

Varró kisegítő

➢ A varráshoz kapcsolódó előkészítési munkák megtanulása,
elvégzése

➢ Javításra szoruló ruhadarabok és textília kiválogatása
➢ Javítások elvégzése különböző varrási technikák és módszerek

alkalmazásával, mint pl. láncöltés, pelenkaöltés, stoppolás, foltozás,
gombfelvarrás, stb.

➢ A lakó részére monogramok bevarrása



Takarító kisegítő

Felügyelettel végzi:

➢ A munkaterületeken található felületek napi letörlése
➢ Szemét összegyűjtése és a szeméttárolóba juttatása
➢ A mosható felületek tisztítása (fürdőszoba csempe, kilincsek)
➢ Segédkezik a függöny le- és feltételénél, a nagytakarításban
➢ A feladatok személyre szólóan a munkaköri leírásban kerülnek 

meghatározásra
➢ Az intézmény dolgozói és a fejlesztő-foglalkoztatásban részt vevő 

lakóink kölcsönösen segítik egymás munkáját



Ételszállító kisegítő

Feladata felügyelet mellett:

➢ Az osztályokra történő ételkiszállítás kézi kocsival, zárt badellákban
➢ Az étel átadása a kiosztást végző ápolónak
➢ Az ételmaradék összegyűjtése, elszállítása a konyhai ételhulladék-

tárolóba

Szennyes és tiszta ruha szállító kisegítő

Feladata felügyelet mellett:

➢ Az osztályok és a mosoda közötti kisegítő tevékenység végzése
➢ A szennyezett textíliák szállítása kézi kocsival a mosodába vagy patyolat 

átvevő pontra, valamint a tiszta ruha visszaszállítása





Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


