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Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye (8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 
9.)

Magyarszerdahely

Bázakerettye Pölöskefő

Fejlesztő foglalkoztatás
since 2006

4 telephely

75 foglalkoztatott

Foglakoztatható személyek száma: 159

Muraszemenye
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• 11 telephely – 24 helyszín

• 494 férőhely (fogyatékos személyek, autizmus spektrumzavarral élők, pszichiátriai betegek, idős személyek)

• Zala Vármegye közigazgatási területén

• Alapszolgáltatások: 

⮚ házi segítségnyújtás, 

⮚ nappali ellátás fogyatékos személyek részére, 

⮚ étkeztetés, 

⮚ támogató szolgáltatás

⮚ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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• Szakosított ellátások: 

⮚ ápoló-gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás, 

⮚ ápoló-gondozó és rehabilitációs célú lakóotthon, 

⮚ támogatott lakhatás 

• Két kiváltási folyamat:

⮚ „Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán” (60 férőhely)

⮚ „Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen” (57 férőhely)
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„Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán”: 

(EFOP-2.2.2--17-2017-00023)

• Kivi Szolgáltató Központ Becsehely:

⮚ Szeretet Otthon Zalaszentiván: 12 fő, 

⮚ Fenyő Otthon Nagykanizsa: 12 fő, 

⮚ Hársfa Otthon Becsehely: 12 fő, 

⮚ Árvácska Otthon Becsehely: 12 fő,

⮚ Hortenzia Otthon Tótszerdahely: 12 fő 
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„Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen”:

(EFOP-2.2.2-17-2017-00029)

• Kilátó Szolgáltató Központ Magyarszerdahely: 

⮚ Fűzfa Otthon Pölöskefő: 9 fő, 

⮚ Völgy Otthon Felsőrajk: 12 fő,

⮚ Fecske Otthon Felsőrajk: 12 fő,

⮚ Sólyom Otthon Nagykanizsa: 4 fő,

⮚ Cinege Otthon Nagykanizsa: 4 fő,

⮚ Kikelet Otthon Zalaszentiván: 12 fő,

⮚ Cseresznyevirág Otthon Nagykanizsa: 4 fő
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• támogatott lakhatások különböző támogatási szükségletek ezek alapján biztosítottak

a szolgáltatási gyűrű támogatási elemei

• önállóság

• önellátási képesség

• autonómia

• az igényeiknek megfelelő életvezetési képesség (napi ritmus: otthon – utazás - munkahely)

• társadalmi elfogadottság

• a társadalomban elfoglalt helyük és szerepeik nagymértékben fejlődtek és változtak a kiköltözés

óta eltelt időszakban
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Fejlesztő foglalkoztatás – támogatott lakhatás

• a Covid utáni teljesen új helyzet

• 12 támogatott lakhatás - 6 település

• a házak távolsága a foglalkoztatás helyszínétől:

• Magyarszerdahely – Pölőskefő: 6 km, 

• Magyarszerdahely – Nagykanizsa: 15 km, 

• Magyarszerdahely – Felsőrajk: 20 km, 

• Magyarszerdahely – Becsehely: 28 km, 

• Magyarszerdahely – Tótszerdahely: 44 km, 

• Magyarszerdahely – Zalaszentiván: 46 km. 
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• Pölöskefőről a lakók önállóan Volán autóbusszal utaznak, egy fő kerékpárral az időjárás

függvényében

• Nagykanizsáról az utazás szintén önállóan, autóbusszal történik, a városon belül a

pályaudarra helyi járattal jutnak el

• Felsőrajkról szintén menetrendszerű autóbusszal közlekednek a lakóink, 24 fő, 2 fő

kísérővel

• Becsehely Hársfa Otthon vonatkozásában már két átszállásra van szükség - a járatok elég

ritkák, emiatt a Hársfa Otthon lakói 4 órakor kelnek, és 7 óra körül érkeznek

Magyarszerdahelyre, az utazást kísérő nélkül, önállóan oldják meg

• a Tótszerdahelyről utazó lakó szintén hajnali keléssel, két átszállással jut el a munkahelyére
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• A zalaszentiváni Szeretet és Kikelet Otthonokból való közlekedés a legnehezebb

• Odaút:

Zalaszentiván                        Zalaegerszeg                        Zalaszentbalázs                          Magyarszerdahely

• Visszaút:

Magyarszerdahely                         Gelse                             Zalaegerszeg                        Zalaszentiván

• Cél:

⮚ Elsődlegesen tömegközlekedés használata és nem a támogató szolgáltatás igénybevétele 

(lakóknak kedvezőbb)

⮚ A támogatott lakhatás alapvető célját, az integrációt segíteni
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• Megoldás: kapcsolatfelvétel a Volánnal és a MÁV-val (elkerülendő a járatok zsúfoltsága és a

többi utas elégedetlensége)

• Felügyelet nélküli házak – egymásra figyelés – megérkezni időben a munkahelyre

• 24 felügyelettel élő házak – nappalos kolléga kísér – nappalos kolléga = segítő a nappali ellátás

során
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Jó gyakorlatok:

• sikeres egyeztetés a Volánnal: a felsőrajki lakóink reggel és délután is 30 perc alatt beérnek

Magyarszerdahelyre dolgozni és a nappali ellátásba, majd délután haza

• Sikeresnek induló egyeztetés a MÁV Igazgatóságával: a zalaszentiváni lakóink reggel és délután

vonattal tudjanak járni – megállóhely bővítés
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Motiválás a munkába járásra:

• Az ellátottak a munkahelyükön találkozhatnak újra régi lakótársaikkal, hisz a TL házakba

költözés elött együtt éltek, laktak éjjel-nappal, ami bizonyos szinten továbbra is hiányzik

számukra

• A sok korai felkelés rányomja bélyegét munkába jövetelre

• a fejlesztési szerződésükben heti munkaidő keret – lehetőség, hogy egy-egy napot előre

ledolgozzanak - néha otthon maradhatnak és kipihenhetik fáradalmaikat

• A fejlesztési szerződésben differenciált munkabér a jól és szépen dolgozó ellátottaknak, akik

naponta vállalják a körülményes munkábajárást.
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És ha végre megérkezünk…… 
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Tervek:

• jelenlegi bizonytalan és egyre dráguló élelmiszer árak

• fokozott figyelmünk a kertészeti tevékenységek továbbfejlesztésére

• szárnyasok tartása és fóliasátrakban történő zöldségtermesztés

• tojások és a zöldségfélék

• traktor vásárlás – meglévő földterületek fokozatos bevonása a művelésbe
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Köszönöm az odaadó és innovatív kollégáknak, hogy az intézményi 

foglalkoztatást értékteremtő tevékenységgé formálták, és ezáltal tudunk 

az intézményben élő embereknek is a munkán keresztül tartást, 

hasznosság érzést és önbecsülést adni. 

Köszönöm a figyelmet!
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