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Magyar KöZtársaság Aikotmánya számos szociális jogot szavatol, í gy alkotmányosan biztosí tia a szocidlis biz-
Fkonsáqhoz, a megé lheté shez való jogot örEsóq, betegsé q, rokkantság, i)zveqlsé g, árvasáq é s munkané lftülisé g eseté n, Ha_
zánkban három nagy alrendszerb l áll össze a szociális vé delem rendszere:

- a köteIez  társadalombiztosí tás rendszere,
- a munkané lkülisé g kezelé sé t szolgáló rendszerek,

szociális támogatások,
A legfontosabb a szocjáIis igazgatásról é s a szociális ellátásokról szó]ó 1993. é vi IIl. törvé ny, amely meghatá-

rozza a pé nzbeli é s termé Szetben nyú itott ellátások egyes formáit, a jogosu]tság fe]té teleit, a szociá]is e]]átás
inté zmé nyrendszeré t,

Ha feltesszük azt a ké rdé st, hogy vajon mi a cé lia a szociális segí tsé gnyú jtásnak, akkor gyakran szembesü]ünk az,
zal a té nnyel, hogy kizárólaq pé nzzel nem é rhet  el a kí vánatos cé l, é s hogy a pé nzbeli segí tsé g önmagában nem elé g-
sé ges eszköz az egyé n problé májának megoldásáí a, társadalmi beilleszkedé sé nek el segí té sé re, Hiába kap pé nzt
gyógyszerre, megé lheté sre az az id s ember, aki egyedüI é l é s fel sem tud kelni az ágybó1, problé máját csak az oldia
meg, ha szociális szolgáltatást, házi (szociáIis) seqí tsé get, esetleg intfur,lé nqes ellótdst lehet a számára biztosí tani.

A szociá]is eIlátások iránti szüksé gletet alapvet en befolyásolják a demográfiai folyamatok, A demográfiai
e]emzé sek szerint az id s emberek száma, társadalmon belüli aránya növekedni fog. Az id södé s problé mája
nem Újkelet  je]ensé g, Ha a csökken  gyerekszámot, az aktí vak é s inaktí vak né pessé gen belüli arányának válto-
zását is számba vesszük, akkor szembe kei] né zní  azzal a té nnyel, hogy a csökken  er forrásokkal egyre inkább
növekv  igenyekel keIl k ie|é gilen i

fr nnek a diJemmának egyik lehetsé ges feloldása a helyi ellátórendszerek fejleszté se, A különfé le tí pusú  szociá]js el-
IJlátások az a|ape|látástól kezdve a nappali ellátásokon át az átmeneti é s taí tós bentlakásos inté zmé nyek
szé les skáIálát fogják össze, de ezek fejl dé se területenké nt igen elté I , A szociális törvé ny alapellátássá teszi a
házi segí tsé gnyú jtást, é s kimondia, hogy minden települé si önkormántlzaliraÉ  gondoskodnia kell a gyermekek fel-
ügyeleté r l, a szociális é tkezteté sr l, Az önkormányzatok fe]adata a házi szociális é tkezteté s biztosí tása. Ennek
kereté ben f ké nt azok az id s vagy beteg szemé lyek kapnak napi egqszeri meleq é telt, akik ilyenr l nem ké pesek ön-
maguk gondoskodni, akiknek nincs hozzátartozóiuk sem, vagyis szociális vagy egé szsé gi állapotuk miatt rászo-
rultak, AZ é tkezteté st megszervezhetik valamilyen nappali eliátást nyú jtó inté Zmé nyben, de ú gy is, hogya lakás,
ra szállÍ tják az é telt. AZ é tkezé sé rt é s a házhozszállí táSé rt té rí té Si dí iat kell fizetni, A té rí té si dí j mé rté ke a rászo_
ruló szociális helyzeté t l függ, nagyságát a törvé nyben el í rt keretek alapján az önkormányzat határozza meg,

A házi segí tsé gnyú jtás iellegzetesen a szociális é s az egé szsé gügyi e]látás hatáí án mozgó szolgáltatás, amelynek
kereté ben a rászoruló szemé lyr ] saját otthonában gondoskodnak, Ez az ellátási forma azoknak az id s é slvagy be_
teg, fogyaté kos szemé ]yeknek nyú jt segí tsé get, akik nem ké pesek önmagukat e]]átni, s í gy a mindennapi é let né lkü]öz-
hetet]en fe]adataiban (bevásárlás, takarí tás, fürdé s, hivatalos ügyinté zé s, f zé s, mosás, f té s) másokra szorulnak.

A nonprofit szfé ra szempontiából fontos megjegyezni: a szocjális törvé ny alapvet en aZ ellátáSi köteleuttsé g.t, aZ adott
ffuelepüJesen megoidandó leladatokat határozza meg, é s szabad, keut ad az 'dnhormánqutoknak abban, hogy milyen
szervezeti keretben iát|ák el azokat, Ebb l következik, hogy az ónkormányzatnak gyaklan nem é ri meg, hogy saját költ-
Sé weté si inté zmé n}t m ködtessen, inkál:b srcn dé s vagy eqqüttmí ftödé s kereté ben valamilyen civil szervezetre bí zza a fel-
adat ellátását. Ilyen esetben a pé nzeszköz átengedé sé vel támogatni keil a szervezetet, de az önkormányzatnak joga
van a feladat ellátásának é s a pé nz felhasználásának az ellen rzé sé re.

A nappali ellátást nyú ltó inté Zmé nyek - 1egalábbis elvben - a Saját otthonukban é ] k ré szé re bjztosí tanak lehet -
sé get a napköZbeni ott-tartóZkodáSra, é tkezé sre, eeyé b elfoglaltságra, társas kapcsolatok kialakí tására, (Kivé tel pé l-
dául a nappali meleged , ahová sok hajlé ktalan is behú zódik,) Az ilyen inté zmé n}tí pusok közé  taftozik az id sek
ftlubja is- Ez a legelterjedtebb inté Zmé n5,tí pus, amely minden olyan települé sen m ködik, ahol ké tezerné l tóbb ál-
lampolgár é l. Közel ezelné gyszáz ilyen inté zmé ny m ködlk az országban, é s mintegy negyvenezer id skorú  számára
biztosí t é tkezé st, iársaságot, Ez az inté zmé ny általában azoknak nyú jt szolgáltatást, akik ugyan ké pesek önmaguk
ellátására, de szociális é s mentális támogatást igé nyelnek,

A faqtlaté kosok nappali inté zmé rye általában a háromezerné l több ]akosú  települé seken található, Ez az e]]áiási
fotma az utóbbi é vekben kezdett fejl dni,

Az átmeneti elhelyezóst naú itó inté zmé ryek ideiglenes jelieggel folyamatos ellátást, illetve é jszakai benntartózkodást is
biZtosí tanak, EZek tí puSai: a gyermekek átmeneti otthona, az id skorú ak gon dozóháza, a fogyaté kosok gondozóhá-
za, a pszichiátriai é s szenvedé lybetegek átmeneti otthona, a ha|lé ktalanok é jjeli menedé khelye é s átmeneti szál]ása.

Atartós elhelqezé st biztosí tó inté Zmé nyek alapvet en ké tfé le feladatot látnak el: a gondozáSt é S a rehabilitáCiót.
Az ápolást é s gondozást nyú itó inté Zmé nyek azoknak biztosí tanak teljes kör  e]látást, akik önmaguk eJlátására
egyáltalán nem, vagy csak folyamatos Segí tsé gge1 ké pesek, akiknek nincs olyan hozzátartozó iu k, aki gondoskod-
na ró]uk. Ebbe az inté zmé nyi körbe tartozik az id sek otthona is
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