Támogatott Lakhatás workshop
Számos kérés és kérdés érkezik hozzánk nap mint nap arról, hogy szülők milyen módon tudják
gyermekük lakhatását megnyugtató módon és hosszú távon megoldani, ezért a Kézenfogva
Alapítvány új felkészülési lehetőséget teremtett elsősorban szülők, hozzátartozók,
támogatók és fogyatékos emberek számára, akik saját maguk vagy gyermekük jövőjét
tervezik, és lakhatási lehetőséget keresnek.
A workshop gyakorlatorientált, praktikus és jól használható információkat biztosít a szociális
bentlakásos rendszerben elérhető szolgáltatásokról, kiemelt hangsúlyt helyezve a Támogatott
lakhatás bemutatására. A résztvevők megismerhetik a jelenlegi szabályozási rendszer
szerint elérhető lehetőségeket, illetve a szolgáltatás indításának és működtetésének
feltételeit.
Fő témakörök:
- Milyen támogatások léteznek a nagykorúvá váló fogyatékos emberek önálló
életvitelének támogatásához?
- Milyen támogatott lakhatási lehetőségek vannak, azokhoz milyen szolgáltatások
kapcsolódnak?
- Miért nem egyenlő a támogatott lakhatás a „kiváltással”?
- Mit jelent a támogatott lakhatás?
- Hogyan lehet létrehozni támogatott lakhatás szolgáltatást? Milyen feltételei vannak?
- Hány fő élhet támogatott lakhatásban együtt?
- A családtag hozzátartozó is beköltözhet-e?
- Mennyibe kerül az érintett illetve családja számára?
- Mennyi az állami támogatás?
- Szülő (szülők együtt) bele tudnak-e vágni egy ilyen szolgáltatás létrehozásába? Mit kell
tenniük?
- Vagyonkezelés, önálló életvitel és támogatott döntéshozatal.

1

2

ÉLETÚT tervezés – GYERMEKKOR
KISKORÚ
 kiskorú az, aki a 18 életévét nem töltötte be
 cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a 14. életévét nem töltötte be.
 korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a 14. életévét betöltötte








TÖRVÉNYES KÉPVISELET, ROKONI KAPCSOLATOK
törvényes képviselő:
 szülő
 gyám
 családbafogadó gyám
 gyermekvédelmi gyám
hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa,
a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa
közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér
örökbefogadás: a szülő és a gyermek közötti egyenesági rokoni kapcsolat
leszármazással vagy örökbefogadással jön létre. a gyermek leszármazásával vagy
örökbefogadásával szülőjének teljes rokonságával is rokoni kapcsolatba kerül.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY
MEGÁLLAPÍTÁSA

TARTÓS BETEGSÉG, SÚLYOSAN
FOGYATÉKOSSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

Mikor- meddig – mi alapján?
A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik
életévének betöltéséig tart. a sajátos
nevelési igényű tanuló tankötelezettsége
meghosszabbítható annak a tanítási évnek a
végéig, amelyben a huszonharmadik
életévét betölti.

Mikor- meddig –mi alapján?
Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos az
a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a
külön jogszabályban meghatározott
betegsége,
illetve
fogyatékossága
miatt
állandó
vagy
fokozott
felügyeletre,
gondozásra
szorul,
melyet szakorvos állapít meg, az
5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet 2.
melléklete szerint.

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az
a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján
 testi,
érzékszervi,
értelmi,
beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő
funkciók
vagy
a
viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
 a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd;
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Köznevelés

Pénzbeli és természetbeni ellátások

 óvodai nevelés
 általános iskolai nevelésoktatás
 kollégiumi ellátás,
 gimnáziumi nevelés-oktatás,
 szakközépiskolai nevelésoktatás,
 szakiskolai nevelés-oktatás,
 alapfokú művészetoktatás,
 fejlesztő nevelés-oktatás,
 pedagógiai szakszolgálati
feladat,
 a többi gyermekkel, tanulóval
együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai
nevelése és iskolai neveléseoktatása,
 oktatás gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézményben, óvodai
csoportban, iskolai osztályban,
kollégiumi csoportban,
 a gyermekgyógyüdülőkben,
egészségügyi intézményekben
rehabilitációs intézményekben
tartós gyógykezelés alatt álló
gyermekek
tankötelezettségének
teljesítéséhez szükséges
oktatás,
 a gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés, oktatás és
gondozás
 fejlesztő nevelés
 logopédiai ellátás
 konduktív pedagógiai ellátás
 gyógytestnevelés
 iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás
 utazó gyógypedagógusi, utazó
konduktori hálózat működtetése
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 családi pótlék - nevelési ellátás,
iskoláztatási támogatás (emelt
összegű)
 ápolási díj
 gyermekgondozási segély (gyes) a
szülőnek, örökbefogadó szülőnek,
nevelőszülőnek, gyámnak a saját
háztartásában nevelt tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek 10. életévének
betöltéséig.
 közgyógyellátás a magasabb
összegű családi pótlékban
részesülő gyermek részére
közgyógyellátási igazolvány is
igényelhető ún. alanyi jogon,
mellyel ingyenesen juthat hozzá
azokhoz a gyógyszereihez, melyek
a közgyógylistán szerepelnek.
 parkolási igazolvány aki a
magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003.
(ii. 19.) eszcsm rendelet 1. számú
melléklete szerint vaknak vagy
gyengénlátónak (k.1.),
mozgásszervi fogyatékosnak (l.15.), értelmi fogyatékosnak (m.12.) vagy autistának (n.1.) minősül
 étkezési támogatás a
bölcsődében/óvodában/iskolában
 utazási kedvezmény

Szociális alapszolgáltatások
Támogató szolgálat - magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy
Nappali ellátás
 a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az
országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői
véleménye vagy
 a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi lelet vagy
 fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb
összegű családi pótlékban részesülő személy esetében az ellátás
megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozat vagy más okirat az ellátás
megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló
szakvélemény
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás
 ápolást, gondozást nyújtó intézmény - a területileg illetékes szakértői
bizottság szakvélemény
 támogatott lakhatás - a területileg illetékes szakértői bizottság szakvélemény
Gyermekjóléti/gyermekvédelmi
szolgáltatások

Gyermekjóléti/gyermekvédelmi
szolgáltatások

alternatív napközbeni ellátás
bölcsőde
családi gyermekfelügyelet
családi napközi
gyermekek átmeneti otthona
gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás
házi gyermekfelügyelet
helyettes szülői ellátás
helyettes szülői ellátás

Az otthont nyújtó ellátás keretében
különleges ellátást kell biztosítani a
tartósan beteg, a fogyatékos, a három év
alatti gyermek számára.












 gyermekotthon
 külső férőhelyen biztosított
utógondozói ellátás
 nevelőszülői hálózat
 területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatás
 utógondozó otthon
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ÉLETÚT tervezés – FELNŐTT KOR
NAGYKORÚ
 nagykorú az, aki a 18 életévét betöltötte
TÖRVÉNYES KÉPVISELET, ROKONI KAPCSOLATOK
 gondnokság (gondnok)
 teljes korlátozó gondnokság
 részleges korlátozás
 támogatott döntéshozatal
 hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa,
a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa
 közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér
TARTÓS BETEGSÉG, SÚLYOS
FOGYATÉKOSSÁG, EGÉSZSÉGKÁROSODÁS
MEGÁLLAPÍTÁSA

Pénzbeli és természetbeni ellátások
A tartós betegségre, illetőleg súlyos
fogyatékosságra tekintettel folyósított
ellátások:
 Magasabb összegű családi pótlék
 Fogyatékossági támogatás
Egészségkárosodáshoz kapcsolódó
ellátások:
 Rokkantsági járadék
Természetbeni ellátások és
szolgáltatások:
 Közgyógyellátás
 Ápolási díj
Egyéb kedvezmények:
 Személyi jövedelemadó-kedvezmény
 Gépjárműadó fizetése alóli
mentesség
 Utazási kedvezmény
 Utazási költségtérítés
A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési és egyéb kedvezményei:
 Gépkocsi szerzési támogatás
 Személygépkocsi átalakítási
támogatás
 Parkolási Igazolvány
 Akadálymentesítési támogatás
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MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG
MEGÁLLAPÍTÁSA

Megváltozott munkaképességű
személyek pénzbeli ellátásai
 rokkantsági ellátás
 rehabilitációs ellátás
Munkáltatók kedvezményei:
 Rehabilitációs hozzájárulás
 Adókedvezmények
 Költségvetési támogatás
 Rehabilitációs kártya

Szociális alapszolgáltatások
Szociális alapszolgáltatások
 Étkeztetés
 Házi segítségnyújtás
 Családsegítés
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 Támogató szolgáltatás
 Nappali ellátás
Szakosított ellátási formák
 Fogyatékos személyeket ellátó intézmények
 Lakóotthon
 Támogatott lakhatás
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