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BUDAPEST ESÉLY
Nonprofit Kft.

Intézmény megnevezése, címe: Fejlesztő Foglalkoztatási Intézmény
1084 Budapest, Ör u. 5-7.

Intézmény fenntartója: Budapest Esély Nonprofit Kft.
1084 Budapest, Ör u. 5-7.

HÁZIREND

Kérjük Önöket, hogy ezen "Házlrendet", mely a Budapest Esély Nonprofit Kft. Fejlesztő

Foglalkoztatási Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen

elolvasni, megismerni, és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi élet békés, nyugodt,

szabályozott jellegének biztosítására hivatott.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak
szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő
fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló
munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történö elhelyezkedésre.

1. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA

A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét, és tájékoztasson az alapvető
szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt,
otthonos légkörben töltsék idejüket. A Házirend mindannyiunk számára egyformán iránymutató,
megköveteli a közösséqi lét általános szabályainak megtartását, az intézményi vagyon védelmét, a
szolgáltatást igénybevevők és a munkatársak egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók
szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni.
A házirend hatálya kiterjed az ellátást igénybe vevőkre, valamint az intézményalkalmazottaira, az
intézménynél munkát végző külső szervezetek dolgozóira, és az intézményben tartózkodó
valamennyi idegen személyre.

II. Az ELLÁTÁS IGÉNYBE VÉTELE

A hatályos jogszabályok alapján, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig, fejlesztő
foglalkoztatásban részesülhet az, aki intézményi jogviszonya alapján:

a) közösségi alapellátást,
b) támogató szolgáltatást,
c) nappali ellátást,
d) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást,
e) ápolást, go~dozást nyújtó intézményi ellátást,
f) rehabilitációs intézményi ellátást,
g) lakóoUhoni ellátást vagy
h) támogatott lakhatást vesz igénybe.

A fejlesztő foglalkoztatásban az ellátás igénybe vétele önkéntes, minden esetben az ellátást
igénylő írásbeli vagy szóbeli kéreime alapján történik.

A fejlesztő foglalkoztatás a Munka törvénykönyve szerinti, határozott idejű munkaviszonyban vagy
fejlesztési jogviszonyban történhet, az Intézmény jelenleg fejlesztési jogviszonyban történö

Budapest Esélv Nonprofit Kft. / 1084 Budapest, Ör utca 5-7. / telefon: 36 1 476 1930/ fax: 36 1 476 1931 / info@.pesteseIY.hu



\
BUDAPEST ESÉLY

Nonprofit Kft.

foglalkoztatást végez. Fejlesztési jogviszony munka-rehabilitációt javasoló rehabilitációs
szakvélemény vagy munkapszichológusi javaslat alapján jöhet létre, fejlesztési szerződésseI.

Ill. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az. intézményben való jelentkezéskor az intézményvezető (vagy képviselője) az igénylő számára
tájékoztatást ad:

a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,
az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
a panaszjogok gyakorlásának módjáról,
az intézmény házirendjéről.

IV. SZEMÉLYES ADATOK KEZELESEROL, VÉDELMÉRŐL, VALAMINT A KÖZÉRDEKŰ

ADATOK MEGISMERÉSÉRŐL

A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi Ill. törvény rendelkezései alapján nyilvántart ja.
Az. adatokat a 2011. évi eX11. Törvény (az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény) előírásainak megfelelően kezeljük.

V. Az EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI

a) A szolgáltatást igénybevevők, valamint az intézményalkalmazottainak egymáshoz való
viszonya az emberi méltóság, a vallási és világnézeti különbségek tiszteletben tartására
épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tisztelet, udvariasság, megértés és (ésszerű
határokig) tolerancia.

b) Az. igénybevevők emberi méltóságát, vallását, világnézetét és alkotmányos jogait az
intézmény munkatársai is kötelesek tiszteletben tartani.

c) Ugyanakkor az intézmény területén tilos az ideológiai (politikai, vallási) térítés, az
ideológia-vezérelt toborzás, kampány, aláírásgyűjtés és hasonló jellegű tevékenységek.

d) A fejlesztő foglalkoztatás megkezdése előtt az ellátást igénybe vevők a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó munka-, tüz- és balesetvédelmi oktatáson vesznek részt. Az oktatáson való
megjelenés és az ott elhangzottak betartása kötelező.

e) A tevékenység végzése során a tevékenységet irányító személy minden, a
tevékenységgel, munka-, tűz- és balesetvédelemmel kapcsolatosan adott utasításának
betartása kötelező.

f) Az. ellátott köteles az intézmény vagyontárgyait rendeltetésszerűen használni, azok
állagának megóvását szem előtt tartani.

g) Az. ellátott felelős a munkaeszközeiért, azokat a napi tevékenység végeztével tisztán,
használható állapotban köteles visszaszolgáitatni.

h) Az. intézményben csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni.
i) Tilos az intézménybe alkoholt bevinni, továbbá alkoholos vagy más tudatmódosító szer

befolyásoltsága alatt az intézményt látogatni, a tevékenységet végezni.
j) Az. intézmény házirendjének betartása mindazon személyek számára kötelező, akikre a

házirend hatálya kiterjed. A Házirend megsértése, illetve saját vagy mások testi épségének
veszélyeztetése első esetben vagy enyhébb vétség esetén figyelmeztetést, rendszeres
vagy súlyosabb vétség esetén eltanácsolást, illetve (szükség esetén) rendőri intézkedést
von maga után.

k) Az. ellátottak panaszaik orvoslása érdekében az ellátottak érdekvédelme című részben
leírtak szerint járhatnak el.
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VI. BEHOZOTT ÉRTÉKTÁRGYAKR6L

A behozott személyes tárgyak, értékek megóvására az intézmény valamennyi munkatársa
figyelmet fordít, de az intézménybe behozott személyes használatban lévő tárgyakért az intézmény
felelősséget nem vállal.

VII. AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA ÉS NAPIRENDJE

Foglalkoztatási idő:
Hétfő-Csütörtök:
Péntek:

8,00-15,30
8.00-12.30

Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben.

VilI. Az ELLÁTOTTAK ÉRDEKVÉDELME

A Házirend az intézményben jól láthatóan, az ügyfélfogadási térben kifüggesztve van elhelyezve,
így biztosított az állandó hozzáférhetőség. Az intézmény munkatársa az ellátottakat tájékoztatja az
ellátott jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátotljogi képviselő
elérhetőségéről.
A Szolgáltató ellátott jogi képviselője: Sajtos Éva.

Levelezési cím: 1365, Budapest, Pf.: 646.,
Telefonszáma, melyen elérhető: 06/20-489 9657 (hétfőtől-csütörtökig 08:00 - 16:30,
pénteken 08:00 - 14:00 óra között)
E-mail címe:eva.sajtos@ijb.emmi.gov.hu

IX. PANASZTÉTEL LEHETŐSÉGE, KIVIZSGÁLÁSA ÉS ANNAK KIVIZSGÁLÁSÁNAK

MÓDJA

Az intézmény panaszkezelésének rendjét a fenntartó Budapest Esély Nonprofit Kft. Ügyfél-
tájékoztatási, elégedettségi és panaszkezelési szabályzata szabályozza.
A szabályzat az intézmény ügyfélfogadási terében, illetve az intézmény vezetőjénél érhető el.

X. INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

a) A fejlesztési szerződés módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni. A módosítás az
ellátott és az intézményvezető egyetértésével, írásban történhet.

b) Megszűnik a jogviszony:
határozott idejű fejlesztési szerződés esetén a megjelölt időtartam lejártával,
az ellátott halálával,
az intézmény jogutód nélküli megszünésével,
a házirend megsértésének esetén szankcióként alkalmazott eltanácsolással.

c) A jogviszony megszüntetését az ellátott írásban, indoklás nélkül kezdeményezheti.
Kezdeményezése alapján az intézményvezető a jogviszonyt megszünteti a megegyezés
szerinti időpontban. Megegyezés hiányában a jogviszony 15 nap felmondási idővel szűnik
meg.

d) Az intézményvezető a fejlesztési szerződést csak írásban, indoklással mondhatja fel, az
alábbiakban felsorolt és a szociális törvényben rögzített esetekben.
Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha
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- az ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn;
- az ellátott munkaszerződése vagy fejlesztési szerződése megszünik;

- az ellátott önmaga. vagy mások egészségére és testi épségére veszélyeztető
mag~tartást tanúsít.

Budapest, 2017.május 25.
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