
 

Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona  

Cím:  9027 Győr, Avar utca 3. 

Tel.:  06/96/512-304 

E-mail:  rehab@kabelnet.hu 

 

Hajléktalanok Rehabilitációs Otthonának feladata 

Aktív korú, munkaképes hajléktalan személy elhelyezésére szolgál. A hajléktalan személy – 

önként vállalt – szociális rehabilitációja megcélozza a visszafordíthatóan károsodott pszichés 

és szociális sérülések komplex re-integrációs programját.  

Az Otthon szükség esetén habilitációs programot is biztosít.  

A Rehabilitációs Otthon célja nem csupán szálláshely biztosítása, hanem a belső emberi 

tartalmak kezelése, fejlesztése, továbbá alkalmazkodási nehézségek oldása, kiútkeresés a 

hajléktalanságból, valamint olyan szakszerű és hatékony segítség nyújtása az ellátottaknak, 

mellyel a szolgáltatás igénybe vételének leteltével sikeres társadalmi re-integráció 

realizálódhat. 

Az otthon kapacitása: 50 fő. 

 

- lakhatás Szakmai rendelet, (A személyes gondoskodást nyújtó szociális, intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) 2§-nak (k) bekezdése szerint rehabilitációs 

ellátásban részesülő hajléktalan igénybevevő az életkorához, egészségi állapotához, 

élethelyzethez igazított, meghatározott időtartamú (3, ill. 5 év), átmeneti lakhatási lehetőséghez 

jut hozzá. A lakhatás teljes komfortfokozatot biztosít. 

A szolgáltatás a hajléktalan lét specifikumait figyelembe véve szem előtt tartja az emberi 

méltóságot és az alapvető emberi jogokat. 

 

 

- tanácsadás, Szakmai rendelet, (A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) 2§-nak (a) bekezdése szerint a rehabilitációban 

részt vevő helyzetével összefüggő szükségletek, lehetőségekből fakadó személyes igények 

kielégítése. Ebben a speciális igények kielégítése – személyes és közösségi szociális munkával 

– kifejezetten a társadalmi re-integráció játszik központi szerepet.                 

 

- esetkezelés, Szakmai rendelet, (A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) 2§-nak (b) bekezdése alapján az ellátást 

igénybe vevő szükségleteit figyelembe vevő segítő, segített kapcsolat, amely a rehabilitálandó 

személy progresszív irányú változását célozza meg. A program szerint alkalmazott intézményi 

esetkezelés az ellátottal igyekszik a rendelkezésre álló erőforrásokat a probléma megoldás során 

felhasználni. Az esetkezelés kiterjed a rehabilitációs folyamat letelte utáni utógondozásra is. 

 

- készségfejlesztés, Szakmai rendelet, (A személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) 2§-nak (j) bekezdése szerint az 

ellátott személyek társadalmi beilleszkedését, visszaillesztését szolgáló intenzív támogatás. Az 

egyéni és társas készségek fejlesztésében, az alapkompetenciák állapotából kiindulva a 

hajléktalanság nyomán kialakult, többnyire deformált, deficitekkel küzdő személyiségek 

korrektív megváltoztatása zajlik.    
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- háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás, Szakmai rendelet, (A személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) 

2§-nak (h) bekezdése szerint az igénybe vevő támogatása a mindennapi életben jelentkező 

feladatok – ügyek intézéséhez a személyes szükségletek általános kielégítéséhez kap segítséget: 

kardinális kérdésként történik a teljes önállóság elérése és fenntartása 

 

Utógondozás :sikeres rehabilitáció esetén az ellátott intézményi jogviszonya megszűnik, az 

Intézmény hat hónapig a rehabilitált személy utógondozását végzi. 

Az utógondozás körébe tartozik: 

• a rehabilitált személy támogatása a külső környezetébe való beilleszkedés segítésében, 

szükség esetén a környezet felkészítése, 

• tanácsadás, informálás, 

• szociális intézményekkel való kapcsolattartás segítése, 

• a munkahelyi beilleszkedés, valamint a munkahely megtartásának segítése, 

• a család, illetve az érintett szociális intézmények részére történő tanácsadás,  

Az ellátás  igénybevételének módja 

Az Szt. alapján az ellátás igénybe vétele önkéntes, melyet az ellátást igénylő írásban 

kezdeményez. Az intézményi jogviszony keletkezését a lakóhely szerinti illetékes települési 

önkormányzat határozata alapozza meg. 

A bekerülést megelőzi: 

➢    orvosi vizsgálat, 

➢    előgondozási folyamatban való aktív részvétel, 

➢    Átmeneti Szállón, vagy Nappali Centrumban végzett szakmai munka (első interjú,   

SZAK -lap elkészítése, amely egy 3 komponensű felmérést mutat az ellátást 

igénylőről) 

Az ellátás határozott időre szól, melyet indokolt esetben, felülvizsgálat útján meg lehet 

hosszabbítani. 

Rehabilitációs Otthonba történő bekerüléskor az ellátást igénybe vevő és az intézmény között 

megállapodás jön létre (2. sz. melléklet) mely tartalmazza: 

•  az ellátás kezdetének időpontját, 

•  az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 

•  az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 

• a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 

amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, 

• az ellátás megszüntetésének módjait, 

•  az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait.  

 



Személyi térítési díj megállapítása: 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.  Az intézményi térítési 

díjat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) 

GYMJVÖ. Rendelet szabályozza. A fizetendő személyi térítési díj összegét,- a 2007. december 

31-én már tartós bentlakásos ellátásban részesülő olyan személy kivételével, aki az intézményi 

térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem képes megfizetni, és tartásra köteles 

hozzátartozója van, vagy jelentős készpénzvagyonnal, vagy ingatlanvagyonnal rendelkezik,- az 

intézmény vezetője állapítja meg az Szt 115. §-119. §-ai alkalmazásával. 

A kérelem írásban történő benyújtását követően a mindenkori intézményvezető dönt az 

elhelyezésről. Az elhelyezésről, valamint a férőhely elfoglalásának várható időpontjáról szóló 

értesítést a kérelmező és a Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona egyaránt megkapja.    

A férőhely elfoglalásáról a Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona vezetője írásban értesíti az 

intézmény vezetőjét, mellyel egyidejűleg megküldi az Előgondozási adatlapot, mely alapján az 

intézmény vezetője írásos Megállapodást köt a szolgáltatást igénybe vevővel. 

A Hajléktalanok Rehabilitációs Otthonába történő elhelyezéskor a szolgáltatást igénybe vevő 

írásos formában nyilatkozik jövedelméről, mely alapján megállapításra kerül az általa fizetendő 

személyi térítési díj havi, illetve napi összege. Az ellátott nyilatkozik továbbá a korábban 

megkapott tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről és tiszteletben tartásáról, továbbá 

arról, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit az ellátott, illetve törvényes képviselője 

természetes személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az 

intézmény vezetőjével. 

 


