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Szakmai beszámoló ellátási szerződéshez 2014.
A Debrecen Nagytemplomi Református
Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő
Nevelés-Oktatást végző Iskolája

A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és
Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző intézménye, 2014 októbere óta nem csupán
fogyatékosok nappali intézménye, mely közoktatási, egészségügyi és
rehabilitációs feladatokat is ellát a szociális ellátás keretén belül, hanem a NKT
súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekekre vonatkozó szabályozásának
változása révén többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény. Alapító és
fenntartó szerve a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség, irányító
szerve a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Elnöksége, és
felügyeleti szerve a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség
Presbitériuma, melynek egy 7 tagú bizottsága az Intézményi Bizottság, valamint
a 2014-ben alakult igazgatótanács felügyeli az intézmény szakmai munkáját,
gazdálkodását. Az Otthonban folyó munkát segíti még a fenntartó által
létrehozott Immánuel Alapítvány rendszeres támogatásával.
A Működési Engedélyben meghatározott ellátotti férőhely 76 fő. A 2014-as
évben az ellátottak száma 84 fő volt és további 16 fő várakozik az intézménybe
való bekerülésre az intézményi várólista alapján. Elodázhatatlan kérdés tehát
a további férőhely bővítés. Munkatársi létszám összesen 37 főállású, ebből 14
diplomás (gyógypedagógus, konduktor, gyógytornász, közgazdász), 21 fő
gyógypedagógiai asszisztens, gondozó, vagy csecsemő- és gyermekápoló, illetve
nem szakmai munkakörben dolgozó Szakképzettségi arány tekintetében
mindössze 1 szakképzetlen. A munkatársak között 2 fő közfoglalkoztatás
keretében végezte munkáját és 3 fő a DMJV Önkormányzata által támogatott.
Az Immánuel Otthon 2014. évi szakmai feladatai
a korábbi évekhez képest a jogszabályi változásoknak eredményeképpen a
kiskorú, és oktatásban résztvevő tanulók szociális ellátásban való ellátása
csak iskolai szünetekben jogosult, így a fogyatékos nappali ellátás
létszáma éves szinten 45-60 fő
- 26 fő 18 éven felüli fiatal önálló életre való felkészülését szolgáló nappali
ellátás rehabilitációs jellegű foglalkoztatással.
- 20 fő tanköteles korú gyermek pedagógiai célú, habilitációs ellátása,
kiegészítve az osztályozó vizsgára felkészítéssel, a DRHE Kölcsey
Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájával
való magántanulói jogviszony alapján.
- 37 fő súlyos, halmozott fogyatékos, tanköteles korú gyermek részére
fejlesztő nevelés-oktatás
-

-

84 fő részére járóbeteg szakrendelésen belül orvosi ellátás (ortopédia,
gyermekgyógyászat, gyermekneurológia), ambuláns rehabilitáció
keretében mozgásszervi rehabilitáció (gyógytorna, gyógymasszázs,) Az
egészségügyi szolgáltatás kibővült a 2014-es évben az iskolaorvosi
szolgáltatással.

Egyéb szolgáltatások:
• Napi háromszori étkezést biztosít az Otthon, melyhez
a Sodexo szolgáltatását vette igénybe. Térítési díjként
csak a törvényben meghatározott összeggel
csökkentett étkezési díjat kellett fizetni az
ellátottaknak. Összesen 59 fő vette igénybe az
étkezést, többen speciális diétát igényeltek.
• Tanórán kívüli számos szakkör, illetve terápiás jellegű
tevékenységet szervez az Otthon az ellátást igénylők
számára képességeik és életkoruk szabta határokon
belül ( tánc- és drámafoglalkozások, állatasszisztált
terápia, zeneterápia, sportfoglalkozások, gyógyúszás,
nyaralás, táboroztatás)
• FECSKE szolgáltatás keretében 50, fogyatékos
gyermeket nevelő Hajdú-Bihar Megyei családnak
nyújtott az intézmény otthoni szakképzett felügyeletet
összesen 7000 órában
Az Otthon a felsorolt tevékenységeit Debrecen város és Hajdú-Bihar megye
közigazgatási területére kiterjedően végezte az elmúlt évben is, melyhez a
szülők, különböző betegszállító cégek, illetve a Tiszántúli Református
Egyházkerület Támogató Szolgálata, valamint a Nagytemplomi Egyházközség
Nyitott Ajtó Támogató Szolgálata és egyéb támogató szolgálatok biztosították a
szállítási feltételeket végezték a szállítást.

A szakmai egységek 2014-ban végzett tevékenysége:
Szociális ellátás: A korábbiakhoz képest már nem minden ellátott részesült
szociális ellátásban az említett jogszabályi változás eredményeképpen, így 2014ben átlagosan 45-60 fő. Ez a létszám 6 gondozási csoportra oszlik.
Munka jellegű terápiás célú ellátás: Ennek a részlegnek fő célja a lehető
legnagyobb önállóságra nevelés. Ennek érdekében három (összesen 24 fővel
működő) csoportban zajlott terápiás jellegű foglalkoztatás. A 18 éven felüli, már

nem tanköteles korú fiatalokkal 1 szociális munkás, 2 fő gyógypedagógiai
asszisztens és 4 fő gondozó és egy EVS önkéntes foglalkozott állandó jelleggel
(mozgásterapeuták, lelkész, gyógypedagógus, keramikus időszakosan). A
gyógypedagógiai asszisztens irányításával folyt a foglalkoztatás, amit
kiegészítettek egyéb tevékenységek, mint zenei foglalkozás, társasjátékozás,
számítógéppel való tevékenység, videózás, séták a környéken, vásárlás,
pénzhasználat tanulása, hittan stb. A fiatalok tehetőséget kaptak, hogy
érdeklődésüknek megfelelően irányítsák a mindennapi programokat: agyagozás,
gyertyaöntés stb.. A csoport tevékenysége az ökotudatosság és az önállóságra
nevelés jegyében zajlott.
Iskolai oktatás: A 2013/2014. tanévben 20 iskolás tanuló vette igénybe az
intézmény komplex szolgáltatásait. Ezek a gyermekek a DRHE KFRTF
Általános Iskola magántanulói, így kötelezően heti legalább 10 órában zajlott az
év végi osztályozó vizsgára történő felkészítés a napi szociális és terápiás
programba ágyazottan 4 pedagógus, konduktor és 1 logopédus vezetésével,
gyógypedagógiai asszisztensek segítségével. A tanulók nagyobb részénél a
súlyos mozgásfogyatékosság volt a vezető tünet, és ehhez társult a tanulásban és
az értelmileg akadályozottság. Ezekben a csoportokban a szociális ellátás
feladatait szociális gondozó végezte
A tantervben előírt tananyagot a pedagógusok a gyermek képességeihez és
lehetőségeihez adaptálták, így szinte minden gyermeknek más és más volt az év
végi követelmény szintje. Az osztályozó vizsgát a KFRTF Gyakorló Általános
Iskola által delegált vizsgabizottság előtt tették le a tanköteles gyerekek. A
fentieken kívül a pedagógusok munkája volt még a szülőkkel való
kapcsolattartás, a tanügyi és egyéb dokumentumok felelős vezetése, az
ünnepségek szervezése és lebonyolítása, és a hatékony együttműködés,
konzultálás a gyermekekkel foglalkozó többi szakemberrel.
Fejlesztő nevelés-oktatás: A 37 súlyosan és halmozottan fogyatékos tanuló
tankötelezettségének heti 20 órában biztosított fejlesztő iskolai oktatás keretében
tett eleget, 6 csoportban gyógypedagógusok vezetésével, akiknek munkáját
gyógypedagógiai
asszisztensek,
szociális
gondozók,
csecsemő
és
gyermekápolók segítették. A gyermekek fejlesztése csoportos és egyéni
formában történt. A fejlesztés meghatározó részét képezte a testorientált
eljárások, úgymint bazális stimuláció és bazális kommunikáció. Fejlesztési
területek: érzelmi élet, kommunikáció, észlelés-érzékelés, a manipuláció
fejlesztése, megismerő tevékenység, önkiszolgálás, szabadidős tevékenység.
Egy tanuló súlyos fogyatékossága miatt, mely nem teszi lehetővé a csoportban
való oktatást, egyéni fejlesztő nevelés-oktatásban részesült.

Járóbeteg szakrendelés keretein belül heti 2 óra, heti 3 óra gyermekgyógyászati
és heti 5 óra neurológiai szakrendelés folyt. A nem szakorvosi rendelésbe
tartozott a mozgásrehabilitáció és a fizioterápia. A mozgásrehabilitáción belül
több szakember dolgozott, így két gyógytornász, Ők egyéni és kiscsoportos
formában folytatták a fejlesztést. Mozgásfejlesztésben minden gyermekünk
részesült legalább heti két alkalommal. Ezeken a foglalkozásokon a gyermek
diagnózisának és mozgásállapotának megfelelően történt a mozgásminták
kiépítése, korrekciója, az ízületek átjárhatóvá tétele, az önálló helyváltoztatás
kialakítása, segítése. A gyógyászati segédeszközöket az ortopédiai szakorvos
írta fel, majd a mintavételt és az eszközök elkészítését az intézetbe kijövő
segédeszközgyártó cég vállalta. A fizioterápiás rendelésen belül két
gyógymasszőr végezte munkáját. Gyógymasszázsban minden ellátottunk
részesült legalább heti egy, indokolt esetben heti két alkalommal. A masszázs
külön erre a célra kialakított hidroterápiás helyiségben, masszírozó asztalon,
kézzel és géppel történt. Itt zajlott a spasztikus, feszes izomtónusú gyermekek
hidromasszázs kádban történő melegvizes lazítása is. Emellett ebben az évben is
az Immánuel Alapítvány támogatásával kibéreltük a sportuszoda tanmedencéjét
heti 2 órára, ahol szintén mozgásterápiás szakemberek végeztek terápiás
beavatkozásokat.
Szabadidős és terápiás foglalkozások:
Intézményünk számos alternatív lehetőséget kínál a szabadidő hasznos
eltöltésére, kiegészítő terápiákra. Így biztosítja az Otthon kórusában,
zenekarában való aktív részvételt, különböző tánccsoportokban való részbételt
(kerekesszékes tánc, kontakt tánc, néptánc), kerekesszékes tréninge,
spportkörben való részvételt. A sportuszodában rendszeresen kibéreljük a
tanmedencét és gyógyúszást, víz alatti tornát, úszás oktatást, állatasszisztált
terápiát (kutyás terápiát) szerveztünk.
Gyermek-és ifjúságvédelem:
Harmadik éve végez gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat külön megbízással
egy munkatársunknak, aki az intézményi lelkésszel együtt lelkiismeretesen és
nagyfokú szakmaisággal képviselte a gyermekek, családok ügyét, tette meg a
szükséges intézkedéseket, látogatta a családokat, gondoskodott segélyek
szervezéséről, szétosztásáról.

Spirituális alkalmak:

Egyházi intézményként fontosnak tartjuk a spirituális alkalmakat, a lelki
feltöltődés alkalmait. Egy főállású lelkész végzi a spirituális alkalmak
lebonyolítását, tartja a hittan órákat, szülői alkalmakat, munkatársi lelki
alkalmakat, kirándulásokat.
Hittan órákat két szakképzett hitoktató is tart. Ezek az órák a kötelező tanórai
foglalkozáson felül biztosítottak tanulóink, fiataljaink számára.

Szülői alkalmak:
Fontosnak tartjuk a szülőknek nyújtott szolgáltatásokat, a szülők
önszerveződésének segítését. Így alkalmat, helyszínt és munkatársat biztosítunk
a „Nem vagy egyedül” szülőklub havonkénti alkalmaihoz, ahol az
érdekérvényesítés, tájékoztatás és a problémák feldolgozása a cél. A
Halmozottan Fogyatékosok Szülőszövetségének Hajdú Bihar Megyei Szervezete
szintén intézményünkben talált „befogadást”. Az Immánuel Otthon címére
került bejegyzésre és itt tartja foglalkozásait.

Az intézmény működési rendje
Reggel 7.00-től 16.30-ig volt nyitva. Az oktatás, terápiás és a fejlesztő
foglalkozások délelőtt történtek 8.30-től 13.30-ig. Délután gyerekfelügyeletet,
szociális ellátást és szabadidős programokat biztosítottunk Az intézmény
szakmai tevékenysége az iskolai évhez igazodik, így az iskolai szünetekben
csupán ügyeletet és OEP finanszírozott járóbeteg szakellátást tartottunk az
elmúlt évben is.

Események, alkalmak
Tavaly is megtartottuk a már hagyományosnak számító ünnepségeinket, mint
a farsang, „Ki mit tud?”anyák napja, gyermeknap, évzáró, évnyitó, reformáció,
Mikulás és Karácsony. Minden alkalmon együttesen vettek részt az intézmény
ellátottai, munkatársai, vendégként pedig a szülők és a „külsős” meghívottak

szerepeltek. Az így közösen megélt ünnepségek a tavalyi évben is hangulatosak
voltak, nagy élményt jelentettek mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek.
Május utolsó napjaiban került sor az év végi osztályozó vizsgára. A két napos
vizsgáztatást a KFRTF Általános Iskola pedagógusai végezték. Mindamellett,
hogy családias légkörben folyt a megmérettetés, mind kicsiknek, mind
nagyoknak nagy kihívást, és izgalmat jelentett. Mindenki sikeresen megfelelt az
egyénileg felállított követelményeknek, és a jegyek születésénél a vizsgáztatók
figyelembe vették a csoporttanár javaslatait. Mivel a halmozottan sérült
gyermekeinknél a fejlődésnek nem kizárólagos mutatója a tanulmányi átlag, sőt
elsősorban nem ez a mérvadó, ezért nem számoljuk ki, így a tavalyi évben sem
számoltunk tanulmányi átlagot.
A tanévzáró ünnepségen a Nagytemplomban meghívott vendégünk volt
Kósa Lajos, Debrecen város polgármestere és Dr. Aáry Tamás Lajos,
oktatási jogok biztosa.
Nyáron került sor a már évek óta hagyományosnak számító berekfürdői
táborozásra. Itt akadálymentes környezetben töltöttünk egy hetet
gyerekeinkkel, családjaikkal, munkatársakkal. A programok között szerepelt a
fürdőzés, tábortűz, közös játékos programok, gyógytorna és gyógymasszázs,
kreatív foglalkozás. A szülők is lehetőséget kaptak arra, hogy némileg
tehermentesítve, másokat is megismerve kikapcsolódhassanak, töltődjenek.
Összesen 131 fő vett részt a táborban, melynek finanszírozása főként az
Immánuel Alapítvány támogatásából történt.
Idén először több tematikus tábort is szerveztünk a nyáron minimális szülői
hozzájárulással részben pályázati, részben az Immánuel Alapítvány támogatása
révén. Ezek voltak a kézműves tábor, zenei és hittantábor, AAK
kommunikációs tábor.
Továbbra is működtetjük a SZMM pályázati finanszírozásból kialakított, azóta
több forrásból bővített Alternatív és Augmentatív Kommunikációs
eszközkölcsönzőt az Észak-alföldi Régióra kiterjedően, melyre nagyon nagy
érdeklődés és igény. Több önkormányzati és megyei-régióbeli intézmény
használja napi szinten pedagógiai munkája során az itt kölcsönzött eszközöket.
Szintén nyertes pályázat révén kapcsolódhattunk be a Kézenfogva Alapítvány
Fecske szolgáltatásába 2011-ben, melynek révén Hajdú-Bihar Megye egész
területén biztosítunk szakszerű otthoni gyermekfelügyeletet a fogyatékos
gyermeket nevelő családoknak. Ez egy hiánypótló szolgáltatás, melyre nagyon
nagy, és egyre növekvő igény mutatkozik.
FECSKE szolgáltatás 2014. évi beszámoló
Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Iskolához tartozó
18 fecske 2014 évben 77 ellátottat segített, melyből 51 fő nem az Immánuel Otthon és Iskola
ellátottja Szolgáltatott órák száma: 6998. Havi átlag: 583 óra.
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Minőségügy
A 2010-es évben bevezetett MSZEN ISO 9001:2009 minőségirányítási
rendszer felülvizsgálati auditálása 2012-ben is megtörtént és az intézmény
továbbra is elkötelezett ennek a rendszernek működtetése mellett, mely a
szolgáltatás magas minőségét, az igénybevevők elégedettségét igyekszik
fenntartani. Ennek jegyében 2014 decemberében megtörtént a sikeres megújító
audit.
Pályázatok:
A 2014-ben is sikerült az intézménynek hazai és EU-s pályázati forrásokat
mozgósítani szakmai munkájának és infrastrukturális, energetikai fejlesztésének
érdekében, melyek egyrésze előző évről áthúzódó pályázat
• KEOP pályázat az intézmény energetikai megújítása érdekében összesen:
42.917493 FT
• TÁMOP pályázat: Rugalmas munkahely az ellátottak hatékonyabb
kiszolgálásáért, a munka és magánélet összehangolásáért- 14.976. 700 Ft
• Európai Bizottság Európa a polgárokért Alprogram keretében a
„Fogyatékos
személyek
holokausztjára
való
megemlékezés”
programsorozat megvalósítására: 59.000 eu

Gazdasági, pénzügyi beszámoló
Az előző évekhez hasonlóan, 2014-ben is fő bevételi forrásként az állami
normatívák, egyházi kiegészítő normatíva, valamint az OEP finanszírozás
szerepeltek. Ezt egészítette ki az Ellátási Szerződés keretében kapott összeg,
pályázatokban nyert támogatások, az Immánuel Alapítvány által nyújtott
támogatás, valamint kisebb tételek, mint szülői befizetések, étkezési térítés stb.
A kiadási oldalunkon a mellékelt kimutatás szerint 3 fő személyi kiadásai
szerepelnek.
Az Ellátási Szerződés keretében kapott 4 050 000 Ft-os támogatást bér és
bérjellegű kiadásokra fordította az intézmény a mellékelt kimutatás szerint.
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Vad Zsigmond esperes
A Fenntartó DNRE képviseletében
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Győri Zsófia igazgató
a DNRE Immánuel Otthon képviseletében

