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A Szabályzat a Segély Helyett Esély Alapítvány szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez
kötött.

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Jelen Szervezeti és Mőködési szabályzatot 2011. november 2. napján az Alapítvány
Kuratóriumának elnöke hagyta jóvá.
Hatályos: 2011. november 2. napjától

A Segély Helyett Esély Alapítványt az - azóta megszőnt - elıdintézmény, a Szt. Imre Kórház
II. sz. Pszichiátriai Osztályának betegei, dolgozói és a hozzátartozók hozták létre 1992. 03.17én, a Fıvárosi Bíróság 2923 sorszámmal nyilvántartásba vette . Ezt követıen az Alapítvány az
Alapító Okiratában felsorolt céloknak és feladatoknak megfelelıen létrehozta egészségügyi,
és szociális intézményrendszerét.
2003. március 1.-tıl mőködteti a „Thalassa Ház” Pszichoterápiás és Pszichiátriai Intézetet.
Késıbb az alapítvány további szociális szervezeti egységeket hozott létre az integrált
rehabilitációs intézményrendszer felállítása érdekében, a „Tisztás” Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Intézményét és a „MÓLÓ” Lakóotthont. Az egészségügyi ellátás, mint fı
tevékenység, jelenleg a Fıvárosi Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanon folyik.
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I.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETİ SZABÁLYOK

I. 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, hogy meghatározza az Alapítvány
intézményeinek szervezeti felépítését, az Alapítvány vezetésének és mőködésének belsı
rendjét, külsı kapcsolatait, annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban, a jogszabályokban,
valamint szerzıdésekben rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.
I. 2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya
Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat területi hatálya a Segély Helyett Esély Alapítvány
székhelyére 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. és telephelyére 2030 Érd, Tó u. 8.- terjed ki.
Személyi hatálya a Segély Helyett Esély Alapítvány által foglalkoztatottakra (függetlenül a
foglalkoztatási formától), a páciensekre, és az Alapítvány Intézményeiben tartozkódó más
személyekre terjed ki.
I. 3. A Szervezeti és Mőködései Szabályzat hatályba helyezése
A Segély Helyett Esély Alapítvány szervezeti és Mőködési szabályzatát az Alapítvány
Kuratóriumának Elnöke hagyja jóvá.
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II.

A SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY ÉS INTÉZMÉNYEI
JELLEMZİ ÉS AZONOSÍTÓ ADATAI

II.1. A Segély Helyett Esély Alapítvány alapadatai
Az Alapítvány elnevezése:

"Segély Helyett Esély Alapítvány"

Az Alapítvány székhelye:

1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23.

Az Alapítvány telephelye:

2030 Érd, Tó u. 8.

Az Alapítvány jogállása:

önálló jogi személy.

Az Alapítvány alapítója:

Budapesti Szent Imre Kórház Pszichiátriai
Rehabilitációs Részleg dolgozói és betegei.
Alapító jogok gyakorlására kijelölt személy: Dr.
Sasvári Andrea, ügyvéd

Alapító okirat száma:

Pk 68.298/1992

Alapítás ideje:

1992. 03.17.

Az Alapítvány nyilvántartási száma:

2923

Alapítvány közhasznúsági besorolása:

kiemelten közhasznú 2002. január 3.

Alapítvány képviselıje:

Kuratórium Elnöke

Alapítvány kezelı szerve:

háromtagú Kuratórium

Alapítvány felügyelı szerve:

háromtagú Felügyelı Bizottság

Adószám:

18007679-1-43

KSH szám:

18007679 8610 569 01

Bankszámlaszám:

CIB Bank: 10700024-24306506-51100005

Tevékenységi kör (TEÁOR):

8610 Fekvıbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos
ellátása
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése

Alapítvány intézményei:

„THALASSA HÁZ” Budatétény – Pszichoterápiás és
Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet, és Pszichoterápiás
Szakrendelı
„Tisztás” Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye
„MÓLÓ” Lakóotthon
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II. 2. „THALASSA HÁZ” Budatétény – Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs
Intézet, és Pszichoterápiás Szakrendelı jellemzı és azonosító adatai
Intézmény jogállása:

a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi
feladatokat a fenntartó saját
gazdálkodásán belül látja el

Egészségügyi intézmény képviselıje:

az Alapítvány kuratóriumi elnöke

Egészségügyi szolgáltatás azonosító adatai
ÁNTSZ egyedi azonosító száma:

420600000

Mőködési engedély száma:

6000468-5/2004-I.

Telephely címe:

1223 Budapest, Jókai Mór u. 21.- 23.

Ellátási terület:

területhez nem köthetı speciális feladat

Szervezeti egység:
 Pszichoterápiai rehabilitáció
Ágyszám: 33 ágy
Ellátási forma:
 Pszichoterápia Nappali Szanatórium
16 fı elhelyezése
Ellátási forma:
 Pszichoterápiás szakambulancia
(Szakorvosi képesítéssel)
Rendelési idı:
Ellátási forma:
 Pszichoterápiás szakambulancia
(nem szakorvosi képesítéssel)
Rendelési idı:
Ellátási forma:

azonosító: 4206R1801
fekvıbeteg-ellátás, rehabilitációs egység
azonosító: 420631801
fekvıbeteg-ellátás, nappali kórház
azonosító: 420621801
heti 8 óra
járóbeteg-szakellátás
azonosító: 001228697
heti 8 óra
járóbeteg-szakellátás

II. 3. „Tisztás” Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye jellemzı és azonosító
adatai
Intézmény jogállása:

a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi
feladatokat a fenntartó saját
gazdálkodásán belül látja el

Intézmény székhelye:

1223 Budapest, Jókai Mór u. 21.-23.

Mőködési engedély száma:

06-365/2006
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Jogerıs mőködési engedély kelte:

2006. 12. 27.

Egységes ágazati azonosító jele:

S0030615

Nyújtott szociális ellátás formája:

személyes gondoskodás keretébe tartozó
szakosított ellátás
szenvedélybetegek rehabilitációs
intézménye, “Thalassa” Házzal szervezeti
integrációban mőködik
20 fı

Rehabilitációs intézménytípusa:

Engedélyezett férıhely száma:
Ellátási terület:

Magyar Köztársaság közigazgatási
területe, kiemelten Budapest Fıváros
közigazgatási területe

II. 4. „MÓLÓ” Lakóotthon jellemzı és azonosító adatai
Intézmény jogállása:

a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi
feladatokat a fenntartó saját
gazdálkodásán belül látja el

Intézmény székhelye:

2030 Érd, Tó u. 8.

Mőködési engedély száma:

B-93-20895/12/2008

Jogerıs mőködési engedély kelte:

2008. 12. 31.

Egységes ágazati azonosító jele:

S0242362

Nyújtott szociális ellátás formája:

személyes gondoskodás keretébe tartozó
szakosított ellátást nyújtó – tartós
bentlakásos intézmény- lakóotthon
pszichiátriai betegek lakóotthona
rehabilitációs célú lakóotthon

típusa:

Engedélyezett férıhely száma:

8 fı

Ellátási terület:

Magyar Köztársaság közigazgatási
területe
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III.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Az alapítványra vonatkozó fıbb jogszabályok:
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl
1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekrıl
2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról
12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól
115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet az alapítványok gazdálkodási rendjérıl
Az egészségügyi és szociális intézményekre vonatkozó törvények, rendeletek
1992. évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvérıl
1993. évi III. tv.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1993. évi XCIII. tv. A munkavédelemrıl, a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM
rendelettel egységes szerkezetben
1995. évi CXVII. tv. A személyi jövedelemadóról
1996. évi XX. tv.
A személyazonosító jel helyébe lépı azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról
1997. évi CLIV. tv. Az egészségügyrıl
1997. évi LXXXIII. tv.A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi XLVII. tv. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésérıl és védelmérıl
1998. évi XXV. tv. Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerekrıl
2000. évi C. törvény A számvitelrıl
2003. évi CXXIX tv. A közbeszerzésekrıl
2007. évi CXXI. tv. Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2007. évi LXXI. tv. Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2003. évi LXXXIV. tv. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl
2005. évi CLXXXII.tv. Kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségrıl továbbá egyes egészségügyet érintı
törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról
2006. évi XCVIII. tv. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
2006. évi CXVI. tv. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl
2010. évi LXXXIX. tv Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról
2011. évi CXII. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
29/1993. (II.17.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjairól
9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirıl
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes
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217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról
62/1997. (XII. 21.) NM r. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésének egyes kérdéseirıl
63/1997. (XII. 21.) NM r. a fertızı betegségek jelentésének rendjérıl
14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságokról
117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes
szabályairól
19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról
11/1998. (XII. 11.) EüM r. az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzésrıl és
továbbképzésrıl
28/1998 (VI. 17) NM r. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történı finanszírozásának részletes szabályairól
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételérıl
34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.
törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli
halál esetén követendı eljárásról
1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól, és mőködésük feltételeirıl
8/2000. (VIII.04.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást végzı személyek adatainak
mőködési nyilvántartásáról
9/2000. (VIII.04.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást végzı személyek
továbbképzésérıl és a szociális szakvizsgáról
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladék kezelésérıl
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet Az egészségügyi közintézmények vezetıjének
és vezetıhelyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése
érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól
1/2003. (I.21.) EszCSM r. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyszerekrıl és
a támogatás összegérıl
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek mőködési rendjérıl, illetve szakmai
vezetı testületérıl
52/2003. (VIII.22.) ESzCsM rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai
szakpszichológusok folyamatos továbbképzésérıl
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekrıl
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról
1/2004. (I.5.) ESzCsM. r. a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselı mőködésének
feltételeirıl
2/2004. (I.5.) ESzCsM. r. az egészségügyi szolgáltatók és mőködési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrıl
60/2004. (VII.6.) EszCsM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk
során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól
40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minısítésérıl
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5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási
támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátásokról
87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi
szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi
ellátásának egyes szabályairól
1/2004. (I. 5.) ESzCsM rendelet a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselı
mőködésének feltételeirıl
47/2004. (v.11.) ESzCsM r. az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének egyes
szervezési kérdéseirıl
15/2005. (V.2.) EüM. rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérıl
18/2007. (IV.17.) EüM r. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezı személyek alap- és
mőködési nyilvántartásáról
30/2007. (VI.22.) EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról
60/2007. (XII.29.) EüM rendelet a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
módosításáról
33/2007. (VI.28.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
45/2007. (III.20.) Korm rendelet Az egészségügyben dolgozók alap- és mőködési
nyilvántartásának vezetésérıl
7/2008. (I.23.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
52/2008. (XII.31.) EüM r. a szakmai kollégiumokról
185/2008. (VII.18.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.
rendelet módosításáról
337/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló
2006. évi CXXXII. Törvény végrehajtásáról
20/2009. (VI.18.) EüM r. az egészségügyi ellátással összefüggı fertızések megelızésérıl, e
tevékenység szakmai minimumfeltételeirıl és felügyeletérıl
58/2009. (III.18.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
módosításáról
29/2009. (VIII.14.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Dokumentum kódja: SHE-SZMSZ
Verzió szám: 04

40/11
Érvénybelépés ideje: 2011. november 2.

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

IV.

AZ ALAPÍTVÁNY ÉS INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE,
ÖNÁLLÓ MUNKAKÖRÖK
(Lsd. Mellékelt Szervezeti ábra)

Segély Helyett Esély Alapítvány Kuratóriuma
Az Alapítvány a háromtagú Kuratórium irányításával látja el tevékenységét az Alapító
Okiratban foglaltak szerint. A Kuratórium testületként mőködik, üléseit szükség szerint, de
legalább évente két alkalommal tartja. Az ülések összehívásáról a Kuratórium Elnöke
megbízásából az Egészségügyi Intézmény Szakmai Igazgatója gondoskodik. A Kuratórium
mőködési rendjét az Alapító Okirat tartalmazza.
Felügyelı Bizottság
Az Alapítvány felügyelı szerve a Kuratóriumtól elkülönülten mőködı kéttagú Felügyelı
Bizottság. A Felügyelı Bizottság tagjait az Alapító jelöli ki. Mőködési rendjét az Alapító
Okirat tartalmazza.
Kuratórium Elnöke
Az alapítvány képviseletére a hatóságok és harmadik személyekkel szemben a Kuratórium
elnöke jogosult. Aláírási jogát egy személyben önállóan gyakorolja.
A kuratórium elnöke irányítása alá tartozó munkakörök (Vezetık)
Egészségügyi Intézmény Szakmai Igazgató
Gazdasági Igazgató
Szociális Intézmény Szakmai Igazgató
Egészségügyi Intézmény Szakmai Igazgató irányítja az Alapítvány Egészségügyi
Intézményét. Feladata: az Intézmény mőködési feltételeinek biztosítása, a szolgáltatások
megszervezése, a szakmai munka koordinálása.
Gazdasági Igazgató irányítása alá tartozik az Alapítvány és Intézményei mőködtetéséhez
szükséges teljes gazdasági, pénzügyi és ingatlanmőködtetési tevékenység megszervezése és
szakmai munkájának koordinálása.
Szociális Intézmény Szakmai Igazgatójának irányítása alá az Alapítvány Szociális
Intézményei mőködési feltételeinek biztosítása, a szolgáltatások megszervezése, a szakmai
munka koordinálása.
Önálló munkakörök: szakmai igazgató helyettes, minıségirányítási vezetı, rendszergazda,
adatvédelmi felelıs, igazgatói asszisztens, gazdasági asszisztens, pszichiáter, pszichológus,
gyógyszerész, szocioterapeuta, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens / rehabilitációs terapeuta
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asszisztens, zeneterapeuta, mozgásterapeuta, fınıvér, ápoló, szociális munkás, adminisztrátor,
takarító.
Független könyvvizsgáló végzi az Alapítvány közhasznú egyszerősített éves beszámolójának
könyvvizsgálatát.
V. AZ ALAPÍTVÁNY ÉS INTÉZMÉNYEINEK VEZETÉSE, VEZETÉSI SZINTEK,
VEZETÉSI SZINTEKHEZ TARTOZÓ JOGKÖRÖK
V. 1. Az Alapítvány vezetési rendszerének felépítése
− Alapítványi vezetı testület (Kuratórium)
− Gazdasági Igazgató
− Intézményi Szakmai Igazgatók (Egészségügyi Szakmai Igazgató, Szociális Szakmai
Igazgató)
Az Igazgatók a részükre meghatározott területeket személyesen vezetik és irányítják,
tevékenységükért a kuratórium felé közvetlenül felelısek.
A munkahelyi vezetés és irányítás
− a jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat és annak alapján a személyre szóló munkaköri
leírások kiadása,
− a különbözı vezetési, szabályozási, munka- és tervdokumentációk kidolgozása,
elkészítése és kiadása,
− a feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a kiadott feladat ellenırzése
és elszámoltatása,
− a tapasztalatok feldolgozása és a vezetésben való hasznosítása útján valósul meg.
Az Alapítvány mőködésének operatív szabályozása
− a különbözı szintő vezetıi és szakmai értekezletek megtartása során kiadott szóbeli
utasításokkal,

azok

értelmezésével

és

a

feladatban

érintettek

tevékenységének

koordinálásával,
− az írásban kiadott intézkedésekkel, utasításokkal, értesítıkkel és tájékoztatókkal,
− a kiadott rendelkezések végrehajtásának következetes ellenırzésével történik.
A szóban vagy írásban kiadott rendelkezések tartalmazzák az elvégzendı feladatok pontos
megfogalmazását, a végrehajtás felelısét és az együttmőködıket, a végrehajtás idejét,
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valamint a végrehajtásban követendı eljárásokat és módszereket, azok egységes értelmezését,
továbbá az ellenırzés rendjét.
A fenti elvek maradéktalan érvényesítése mellet Az Igazgatók jogosultak szóban vagy írásban
rendelkezni a Kuratóriumi Elnök egyidejő tájékoztatása mellett.
V.2.Vezetık jogállása, feladatai, jogköre és felelıssége, helyettesítésük rendje
V. 2.1. A vezetık általános feladatai, jogköre és felelıssége
− Szervezi, irányítja és ellenırzi a közvetlen vezetése, illetve irányítása alá tartozó önálló
munkakört betöltı dolgozó(k) munkáját, a folyó munka szakszerőségét, a minıségi
követelmények érvényesítését, a rendelkezésre álló anyagi-technikai eszközök hatékony
felhasználását.
− Kidolgozza a közvetlen vezetése alá tartozó intézmény mőködési rendjét, a dolgozók
munkaköri leírását, gondoskodik azok pontosításáról és naprakészségérıl.
− Biztosítja az alárendeltségébe tartozó dolgozók részére a folyamatos munkavégzést,
illetve a munka elvégzésének feltételeit. Jogosult az általa célszerőnek tartott
munkaszervezési intézkedések végrehajtására.
− Indokolt esetben elrendeli a rendkívüli munkavégzést és belsı helyettesítést.
− Megelızı, hatékony intézkedésekkel biztosítja az intézményekben folyó munka
zavartalanságát, a munkafegyelem betartását, a jó munkahelyi légkör kialakítását.
Megkülönböztetett figyelmet fordít a dolgozók ügyeinek, jogos panaszaik, javaslataik
megvizsgálására, azok megoldására.
− Figyelemmel kíséri, hogy a dolgozók a jogos bérüket, az ıket megilletı kedvezményeket
és juttatásokat megkapják, és megakadályoz minden olyan cselekményt, amely
jogosulatlan munkabér vagy egyéb juttatás felvételére irányul. Javaslatot tesz –a
megállapított elvek alapján,– a dolgozók béremelésére, jutalmazására.
-

Megszervezi az okmányok gondos kezelését, megırzését, az elıírásszerő irattározást,
selejtezést, a belsı iratkezelési elıírások betartását. Biztosítja a nyilvántartások
egyezıségét, az általa irányított területen kiállított mindennemő bizonylat és nyilvántartás
alaki, tartalmi, számszaki szempontból való helyességét, teljességét.

-

Személyesen, továbbá az általa megbízott (felhatalmazott) munkahelyi vezetı útján
ellenırzi a meghatározott feladatok teljesítését, a szakmai színvonal és az ügyintézés
szakszerőségét, a határidık betartását
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-

Betartja és betartatja a baleset- és munkavédelmi, a tőzvédelmi elıírásokat.

-

Gyakorolja a részére átruházott munkáltatói jogkört, valamint az aláírás, az utalványozás
és a kötelezettségvállalás, továbbá a kiadmányozás jogát – az erre vonatkozó belsı
szabályzat elıírásainak figyelembe vételével. Saját hatáskörében – a feladatok
végrehajtásának érdekében - intézkedik dolgozóinak létszámáról és a munkaerıgazdálkodás korszerősítésérıl. Gondoskodik a személyi feltöltésérıl, a szakemberutánpótlásról.

-

Fegyelmi eljárás megindítását, kártérítési felelısség megállapítását kezdeményezi.

-

Köteles a döntést közölni azokkal a dolgozókkal, akiket a döntés érint. A közlés
elmaradásából vagy késedelmébıl származó kárért a döntésre illetékes munkajogi, illetve
polgári jogi felelısséggel tartozik.

-

Rendszeresen ellenırzi
− munkaidın kívül is az ügyeleti-készenléti szolgálatot,
− a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban, továbbá az
Intézmények belsı szabályozásában, önálló munkakörökre elıírt követelmények
megvalósulását és végrehajtását.

-

Munkájáról felettesének szóban és írásban beszámol. Éves összefoglaló beszámolót készít.

-

Segíti a belsı és külsı szervek által végzett ellenırzések lefolytatását.

-

Az észlelt vagy tudomására jutott rendellenességet, fegyelemsértést, munkahelyi balesetet,
technikai meghibásodást, rendkívüli, halasztást nem tőrı, elöljárói-döntést igénylı
eseményt,

ami

az

Intézmények

munkamenetét

negatív

irányban

befolyásolja,

haladéktalanul köteles jelenteni, illetve a kijavításukra, megszüntetésükre javaslatot tenni.
Felelıs:
− a feladatkörébe utalt feladatok folyamatos, maradéktalan ellátásáért és végrehajtásáért,
− az Alapítvány Intézményeinek mőködésére vonatkozó hatályos jogszabályok, rendeletek
és nemzeti szabványok betartásáért és betartatásáért, a törvényesség biztosításáért,
− az általa hozott (általa aláírt) intézkedések, belsı utasítások jogszerőségéért és
végrehajtásukért,
− elmulasztott intézkedései következményeiért,
− a munkafegyelem betartásáért és betartatásáért,
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− a

használatra

átvett

cégbélyegzı

megırzéséért,

jogtalan

felhasználásának

megakadályozásáért.
-

elévülési határidın belül munkajogilag és a polgári jog szerint felelıs az Alapítvány
Intézményeinek eredményes mőködése érdekében a munkaszerzıdésében, munkaköri
leírásában

és

a

belsı

szabályzatokban

részére

elıírt

feladatok

elvégzéséért,

intézkedéseiért, utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi
helyességéért, valamint mindazokért, amit jogállásának, hatáskörének, beosztásának
megfelelıen tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztott.
-

távolléte esetén gondoskodik helyettesítésérıl, az alárendeltségébe tartozó önálló
munkakört betöltı dolgozók folyamatos vezetésérıl.

V. 2.2. Az Egészségügyi Intézmény Szakmai Igazgatójának feladatai, jogköre és
felelıssége
Jogállása: Az Egészségügyi Intézmény Igazgatót az Alapítvány Kuratóriuma nevezi ki, a
Kuratórium Elnökének javaslatára, határozatlan idıre. Az Igazgató felett valamennyi
munkáltatói jogkört a Kuratórium Elnöke gyakorolja. Az Igazgató közvetlenül a Kuratórium
Elnöknek van alárendelve, munkájáról közvetlenül neki tartozik beszámolással.
Feladatai:
Felelıs:
- az Intézet szakmai munkájáért;
- a tevékenységre vonatkozó törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok megtartásáért,
végrehajtásáért;
- a betegek jogainak érvényesítéséért;
- a hozzá beosztott dolgozók képzéséért, továbbképzéséért;
- az Intézet etikai helyzetéért és a munkafegyelemért;
- a teljesítmény elszámoláshoz szükséges, valamint az egyéb, központilag igényelt,
osztályos adatok hitelességéért és pontosságáért;
- a munkavédelmi és tőzvédelmi elıírások megtartásáért;
- az Intézet és a csatolt egységek higiénés rendjéért;
- az egyéb belsı szabályzatok és utasítások saját területén való végrehajtásáért;
- az osztályon folyó medikusoktatásért és rezidensképzésért;
- felügyeli és irányítja az Alapítvány rendszergazdájának munkáját;
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-

felügyeli és irányítja a Minıségirányítási vezetı munkáját

-

felügyeli az Intézet szakmai gyakorlatvezetıjének munkáját;

-

ellenırzi az Alapítvány pályázati anyagait;

Hatásköre:
- Javaslattételre jogosult az Alapítvány kuratóriuma felé, az általa képviselt szakmai
profillal kapcsolatos kérdésekben.
- Véleményezésre jogosult a döntés elıkészítés során hozzá eljuttatott tervezetekre
vonatkozóan.
- Döntésre jogosult az Intézet rutin mőködése során felmerülı szakmai és munkaszervezési
kérdésekben.
- Aláírásra jogosult gyógyszer- és anyag igénylések, továbbá betegeknek kiadott leletek,
szakvélemények, zárójelentések, valamint a szakmai szervezetek által közvetlenül tıle
kért szakmai jellegő tájékoztatások vonatkozásában.
- Gyakorolja a rá átruházott munkáltatói és fegyelmi jogokat.
Szakmai értekezletek:
Heti rendszereséggel vezetıi értekezletet tart a Szociális Intézmény Igazgatója, a Gazdasági
Igazgató, a Szakmai Igazgató helyettes, a Fınıvér és az Igazgatási Munkatárs részvételével,
ahol áttekintik az aktuális feladatokat, kijelölik a felelısöket a határidık meghatározásával.
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Képviselet: Kapcsolatot tart az Intézet mőködési területén lévı lakosság képviselıivel,
önkormányzatokkal,

az

Állami

Népegészségügyi

és

Tisztiorvosi

Szolgálattal,

az

Egészségbiztosítási Pénztárral, a Fıvárosi Önkormányzattal, a szakmai szervezetekkel,
sajtóval, egészségügyi szolgáltatókkal.
Helyettesítésének rendje: A igazgatót távollétében általános és szakmai kérdésekben az általa
megjelölt munkavállaló helyettesíti.

V. 2.3. A Szociális Intézmény Igazgatójának feladatai, jogköre és felelıssége
Jogállása: A szociális igazgatót az Alapítvány Kuratóriuma nevezi ki, a Kuratórium
Elnökének javaslatára, határozatlan idıre. Az Igazgató felett valamennyi munkáltatói jogkört
a Kuratórium Elnöke gyakorolja. Az Igazgató közvetlenül a Kuratórium Elnökének van
alárendelve, munkájáról közvetlenül neki tartozik beszámolással.
Feladatai:
Felelıs:
- a szociális intézmények szakmai munkájáért;
- a tevékenységre vonatkozó törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok betartásáért,
végrehajtásáért;
- az ellátottak és az intézményekben dolgozók jogainak érvényesítéséért;
- a hozzá beosztott dolgozók képzéséért, továbbképzéséért;
- az adatszolgáltatás hitelességéért, pontosságáért;
- az intézmények belsı szabályzatainak, protokolljainak betartásáért, végrehajtásáért;
- az intézményekben folyó szakmai munka minıségéért, a szolgáltatások minıségének
növeléséért.
Hatásköre:
- Javaslattételre jogosult az Alapítvány kuratóriuma felé, az általa képviselt szakma, profil
mőködésével kapcsolatos kérdésekben.
- Véleményezésre jogosult a döntés elıkészítés során hozzá eljuttatott tervezetekre
vonatkozóan.
- Döntésre jogosult az intézmények mőködése során felmerülı szakmai és munkaszervezési
kérdésekben.
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- Aláírásra jogosult a szakmai szervezetek által közvetlenül tıle kért szakmai jellegő
tájékoztatások vonatkozásában.
Képviselet: Kapcsolatot tart az Intézmények mőködési területén lévı lakosság képviselıivel,
önkormányzatokkal, szakmai és felügyeleti szervekkel.
Helyettesítésének rendje: A szociális igazgatót távollétében általános és szakmai kérdésekben
az általa megjelölt munkavállaló helyettesíti.

V. 2.4. A Gazdasági Igazgató feladatai, jogköre és felelıssége
Jogállása: A gazdasági igazgatót az Alapítvány Kuratórium Elnökének javaslatára a
Kuratórium bízza meg határozatlan idıre. A gazdasági igazgató felett valamennyi munkáltatói
jogkört a Kuratórium Elnöke gyakorolja. A gazdasági igazgató közvetlenül a Kuratórium
Elnökének van alárendelve, munkájáról közvetlenül neki tartozik beszámolással.
Feladatai:
Felelıs:
− Ellátja az Alapítvány és intézményei gazdasági, pénzügyi, gazdálkodási és mőszaki
ellátási tevékenységének vezetését és irányítását.
− Gondoskodik az Alapítvány és intézményei gazdálkodási-pénzügyi feladataira vonatkozó
jogszabályok és elıírások maradéktalan érvényesítésérıl és ellenırzi azok végrehajtását.
− Elkészíti az Alapítvány és intézményei költségvetési tervét, gondoskodik a finanszírozási
szerzıdésekben

foglaltakra

vonatkozó

jogszabályok

és

elıírások

maradéktalan

érvényesítésérıl és ellenırzi azok végrehajtását.
− Elkészíti és kiadja az Alapítvány és intézményei könyvviteli, elszámolási, vagyonnyilvántartási és bizonylati rendjét szabályozó belsı utasítást.
− Megszervezi az Alapítvány és intézményei vagyonvédelmi rendszerét.
− Irányítja a bér- és munkaerı-gazdálkodással összefüggı gazdálkodási rendszert, ellenırzi
a bér- és munkaügyi szabályok betartását.
− Koordinálja az Alapítvány és intézményei gazdálkodását.
− Folyamatosan elemzi és értékeli a gazdálkodási eredményeket, azok hatékonyságát és
ezek alapján intézkedéseket tesz a hatékony és takarékos gazdálkodás megvalósítására.
− Figyelemmel kíséri, feldolgozza és értékeli az Alapítvány intézményei ellátottsági és
mőködési mutatóit, elemzi a mőködés hatékonyságát. Javaslatot tesz az Alapítvány
mőködésének optimalizálására.
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− Irányítja a rövid- és hosszabb távú felújítási, karbantartási, beruházási és fejlesztési
feladatokat, összeállítja az ezekre vonatkozó éves tervet, koordinálja és folyamatosan
ellenırzi a feladatok megvalósítását.
− Részt vesz az Alapítvány és intézményei finanszírozási szerzıdésére vonatkozó elıkészítı
munkában.
− Gondoskodik az Alapítvány és intézményei gazdasági és mőszaki ügyeleti szolgálatának
megszervezésérıl, és felügyeli annak mőködését.
− Elkészíti a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, javaslatot tesz a Szervezeti és Mőködési
Szabályzat módosítására.
− Gondoskodik az általa kidolgozott és jóváhagyott szabályzatok kiadásáról, az érintettek
felkészítésérıl,

a

végrehajtás

anyagi

és

szervezeti

(személyi)

feltételeinek

megteremtésérıl, a feladatok begyakorlásáról, a végrehajtás folyamatos ellenırzésérıl.

Jogköre és felelıssége:
− A Gazdasági Igazgató szakterületét érintıen, a Kuratórium Elnökének egyetértésével,
intézkedési és utasítási jogkörrel rendelkezik az Alapítvány valamennyi dolgozója felé.
− Gazdasági-mőszaki jellegő kérdésekben az Alapítvány jogszabályi keretei között ellátja az
Alapítvány képviseletét. E tevékenységérıl köteles a kuratórium elnökének beszámolni.
− A Gazdasági Igazgató megszervezi és ellenırzi a közvetlen irányítása alá tartozó
munkatársak (gazdasági asszisztens, takarító, kézbesítı) munkáját, valamint a munkáltatói
jogokat is gyakorolja.

Helyettesítésének rendje: A gazdasági igazgatót távollétében általános kérdésekben az általa
megjelölt munkavállaló helyettesíti.

VI. AZ ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEINEK MŐKÖDÉSE

A dolgozókat érintı általános mőködési rend
Az Alapítvány és intézményei munkavállalóinak általános feladatai és kötelességei a
személyre szóló munkaköri leírásokban kerülnek megfogalmazásra. A munkaköri
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leírások karbantartása, szükség esetén megváltoztatása az igazgatók feladata, amelynek
érvényessége a dolgozó aláírása után lép érvénybe.
Az Alapítvány Szervezeti és Mőködési Szabályzata az intézmények szakmai protokolljában
és az Alapítvány minıségirányítási dokumentációjában foglaltakkal együtt képezi a teljes
mőködés szabályozását, a szakmai folyamatok és keretek leírását.
A munka-, tőz- és balesetvédelmi-, valamint minıségirányítási feladatokat az Alapítvány
és Intézményeinek adott szabályzatai, kézikönyvei, eljárásai tartalmazzák, amelyekrıl
munkába álláskor és évente ismétlıdıen ismereteket szereznek a dolgozók.
A munkavállalót érintı kötelességeket, jogokat, szociális juttatásokat a Munka
Törvénykönyve és az SZMSZ, valamint az Alapítvány és Intézményeinek egyéb
szabályzatai tartalmazzák.
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat a dolgozók számára kötelezı.
A munkavállalók munkaidı- és pihenıideje (munkaidı beosztás, munkarend) a Munkatörvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. tv.-t figyelembevételével a munkaszerzıdésekben és
a munkaköri leírásokban került meghatározásra.
A dolgozókat érintı munkakörök átadásáról az Intézmények szakmai igazgatói hatáskörükben
rendelkeznek.

Összdolgozói értekezlet
Az Alapítvány munkatársai évente két alkalommal 6 órában kötelesek összdolgozói
értekezleten részt venni.
Az értekezlet célja:
- A munkatársak tájékoztatása a mőködést, tevékenységet alapvetıen befolyásoló
eseményekrıl.
- Értékelni az éves, féléves tevékenységet, pénzügyi helyzetet.
- Ismertetni a személyi változásokat.
- Meghatározni a következı idıszak tennivalóit, konkrét feladatait.
- Lehetıséget teremteni, hogy a munkatársak elmondhassák álláspontjukat, véleményüket,
javaslataikat.
Az értekezletrıl az igazgatói asszisztens, emlékeztetıt készít, amelyet egy héten belül
elektronikus úton eljuttat az Alapítvány összes munkatársának.
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VI.1. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDASÁGI RÉSZLEGÉNEK MŐKÖDÉSE
Az Intézmény Gazdasági részlege a folyamatos mőködés biztosítása érdekében végzi a
gazdasági és pénzügyi feladatok ellátását.

Gondoskodik:
-

a pénzügyi és számviteli feladatok ellátásról (Számviteli Politika);

-

a humánszervezésrıl, munkaügyi feladatok elvégzésérıl (Munkavédelmi Szabályzat);

-

az anyag-, és eszközgazdálkodásról, leltári nyilvántartásról és ellenırzésrıl
(Közbeszerzési Szabályzat)

-

a talált és használhatatlan eszközök selejtezésérıl (Selejtezési Szabályzat);

-

a Tőzvédelmi Szabályzatok betartásáról;

-

a mőszaki feladatok bonyolításáról, az Intézmény mőszaki állapotának lehetıségekhez
mért fenntartásáról.

VI.2. „THALASSA HÁZ” BUDATÉTÉNY – PSZICHOTERÁPIÁS ÉS
PSZICHIÁTRIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS PSZICHOTERÁPIÁS
SZAKRENDELİ MŐKÖDÉSE

A betegellátás általános szabályai
A járó- és fekvıbeteg-ellátás részletes szabályait, a betegek felvételével, vizsgálatával,
kezelésével és gyógyításával, továbbá ápolásával, valamint egyéb ellátásával kapcsolatos
feladatokat az Alapítvány Kuratóriuma által jóváhagyott az Intézet Szakmai Mőködési
Protokollja és az Alapítvány minıségirányítási dokumentációja szabályozza.

Az Intézet szervezeti egységei:
-

33 ágyas fekvı pszichoterápiás rehabilitációs részleg, kiemelt pszichoterápiás
rehabilitáció feltételrendszerrel, ezen belül:

-

20 fı részére biztosított szenvedélybeteg rehabilitációs funkció, a „Tisztás”
bentlakásos szociális intézménnyel integráltan;

-

16 fı kapacitású nappali kórház részleg, kiemelt pszichoterápiás rehabilitáció
feltételrendszerrel;
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-

Pszichoterápiás Ambulancia, heti 8 szakorvosi és 8 klinikai szakpszichológusi
óraszám kapacitással.

Az Intézet speciális ellátási profilja miatt sürgısségi felvételi funkciót nem lát el.
Az egészségügyi dokumentáció vezetését az Ápolási Ellátási Rend szabályozza.
A betegek az Intézetbe a mindenkor hatályos Beteg-beutalási Rend alapján kerülnek
felvételre.
Az Intézetben történt elhelyezéskor a cselekvıképes beteget szóban és írásban tájékoztatni
kell a Házirendrıl.
A járó- és fekvıbeteg ellátás mőködési rendjét a Szakmai Protokoll, valamint az Alapítvány
minıségirányítási rendszerének kézikönyvei (ISO, MEES) részletesen szabályozzák.

Gyógyszerellátás
Az Intézetben kezelt és ápolt betegek gyógyszerellátását, a gyógyszerellátás megszervezését
és mőködtetését az Alapítvány gyógyszerésze biztosítja. A gyógyszerelési protokollt az
Egység szintő mőködési szabályzat – gyógyszerellátó egység címő dokumentum
tartalmazza.

A kórház-higiéné, a fertıtlenítés és a takarítás részletes rendjét az Intézmény Higiénés
Szabályzata tartalmazza. A belsı szabályzatot a minıségirányítási vezetı készíti el, és az
igazgató hagyja jóvá.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos feladatokat belsı, a Veszélyes Hulladékkezelési
Szabályzat rögzíti. A belsı szabályzatot a minıségirányítási vezetı készíti, és az igazgató
hagyja jóvá.

VI. 3. „TISZTÁS” SZENVEDÉLYBETEGEK REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE
MŐKÖDÉSE
VI.3.1. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása
A rehabilitációs intézmény az ellátást igénybe vevık habilitációja, rehabilitációja mellett
biztosítja szükség szerint a rászorulók egészségi állapota szerinti ápolását, gondozását.
Az ellátás a

„THALASSA HÁZ” Budatétény – Pszichoterápiás és Pszichiátriai

Rehabilitációs Intézet és a Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetének szoros
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együttmőködésével valósul meg. Az együttmőködés a felvételi eljárást és a közös
esetvezetés területét érinti. Az együttmőködés ezen területeken konkrétan megnyilvánul
az alábbiakban:
- Az intézménybe kerülés feltétele: az egészségügyi pszichoterápiás intézmény
pszichiáter szakorvosának javaslata és a szociális intézmény vezetıjének döntése.
- A közös esetvezetés az ápolási-gondozási, a pszichoterápiás- és szociálisrehabilitációs szintek összehangolását szolgálja. Ennek keretét a két intézmény
dolgozóinak közös megbeszélései adják.

A fentiekkel részletesebben az Intézmény szakmai mőködési protokollja foglalkozik.

VI.3.2. Az Intézmény irányítási és mőködési rendje, ideértve a munkáltatói jogok
gyakorlásának rendjét
Az Intézményt a szociális szakmai igazgató irányítja, az Intézményt érintı munkáltatói
jogokat is ı gyakorolja. A szakmai vezetı feladataival és hatásköreivel az SzMSz IV.
pontja illetve a munkaköri leírás foglakozik.

Az igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak az Intézmény munkatársai. A szakszemélyzet összetételét az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozza. A személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatait és mőködésük feltételeit a
szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében – párhuzamosan az egészségügyi
ellátással- a következı szakemberek végzik: 1 fı intézményvezetı (szociális munkás), 1
fı vezetı ápoló(diplomás), 4 fı ápoló(1fı OKJ, 1 fı felnıtt szakápoló, 1 fı
gyermekápoló), 1 fı orvos (pszichiáter) és 1 fı betegfoglalkoztató.
A munkaköri leírások tartalmazzák személyre szabottan az egészségügyi és a szociális
intézményben ellátandó feladatokat.

VI.3.3. A helyettesítések rendje
Az Intézmény igazgatója a dolgozók közül szociális felsıfokú végzettséggel rendelkezı
– vagy ezirányú képzésben levı – munkatársat jelöl ki. A helyettesítési feladatokat a
munkaköri leírások szabályozzák.
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VI.4. „MÓLÓ” PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONA”

V.4.1. Az Intézmény szervezeti felépítésének leírása
Az intézmény személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó részben
önálló intézmény. Típusa: pszichiátriai betegek lakóotthona. A szakosított intézményi
ellátásban részesülı személyre vonatkozóan 1993. évi III. törvény a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról ide vonatkozó részei az irányadóak.
Az Intézmény szakmai mőködésével a szakmai mőködési protokollja foglalkozik.
VI.4.2. Az intézmény irányítási és mőködési rendje, ideértve a munkáltatói jogok
gyakorlásának rendjét
Az Intézményt a szociális szakmai igazgató irányítja, az intézményt érintı munkáltatói
jogokat is ı gyakorolja. A szakmai vezetı feldataival és hatásköreivel az SzMSz IV.
pontja illetve a munkaköri leírás foglakozik.
A vezetı közvetlen irányítása alá tartoznak az Intézmény munkatársai.
A 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl” követelményeinek megfelelıen a
lakóotthonban 1 fı intézményvezetı (szociális munkás), 2 fı szociális gondozó végzi heti 20
órában a szolgáltató tevékenységet.
A munkaköri leírások tartalmazzák a szociális intézményben ellátandó feladatokat.

VI.4.3. Helyettesítések rendje
Az Intézmény igazgatója a dolgozók közül szociális felsıfokú végzettséggel rendelkezı
– vagy ezirányú képzésben levı – munkatársat jelöl ki. A helyettesítési feladatokat a
munkaköri leírások szabályozzák.
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VI. 5. OKTATÁS, KÉPZÉS

Oktatás: Az Alapítvány segítséget nyújt az egészségügyben folyó oktatási munkához.
függetlenül attól, hogy a képzésért ki felelıs. Az Alapítvány területén más szervezet által
végzett oktatási tevékenységhez elızetes engedély szükséges. Az engedélyt az Egészségügyi
Intézmény Igazgatója adja meg.
Továbbképzés:
A továbbképzés formái:
− a jogszabályban elrendelt kötelezı továbbképzés,
− a dolgozó saját szakmai fejlıdése érdekében önkéntesen elhatározott továbbképzés.
A továbbképzéseken történı részvétel kezdeményezése:
− A jogszabályban elrendelt kötelezı továbbképzéseken való részvételt a dolgozó vagy az
Intézmények Szakmai Igazgatói által kijelölt ezen feladat ellátását - kötelezı
továbbképzések nyilvántartását - végzı munkavállaló kezdeményezheti, aki új dolgozó
esetén a felvételkor, egyébként a tárgyévet megelızıen tájékoztatja a dolgozót a kötelezı
továbbképzésen való részvételrıl.
− A dolgozó saját szakmai fejlıdése érdelében önkéntesen elhatározott továbbképzésben
saját kezdeményezésére vehet részt.
Az Intézmények munkáltatói joggyakorlói a szakmai munka javítása érdekében is
kezdeményezhetik egyes dolgozók megadott továbbképzésen történı részvételét.
A továbbképzéseken való részvétel engedélyezése:
− A jogszabályban elrendelt kötelezı továbbképzést a munkáltatói joggyakorló hagyja jóvá,
mérlegelési jog nélkül. Amennyiben a dolgozó az elıírt továbbképzésen önhibájából nem
vesz részt eredményesen, munkaviszonya felbontandó, ezt a lehetıséget a kinevezésben
rögzíteni kell.
− A dolgozó saját szakmai fejlıdése érdekében önkéntesen elhatározott továbbképzését a
munkáltatói joggyakorló hagyja jóvá.
Az Intézmények munkáltatói joggyakorlói javaslatára történı továbbképzés akkor valósulhat
meg, ha abba a dolgozó is beleegyezik.
A továbbképzésen résztvevı különbözı támogatásban részesülhet, amelyrıl az engedély
megadásával egyidejőleg az Igazgatók döntenek.
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VI. 6. A JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE
Az Intézmények képviselete
Az Intézmények képviseletének rendje a személyes képviseletet és az aláírás jogosultságot,
valamint a cégszerő aláírás szabályait tartalmazza.

Személyes képviselet, képviseleti jog
Az Alapítvány, mint önálló jogi személy teljes jogú képviseletét harmadik személyekkel
szemben, hatóságok, bíróságok elıtt a Kuratórium Elnöke látja el. Az Alapítvány által
fenntartott Intézmények képviseletére a Kuratórium Elnöke által átruházott jogosítvánnyal, az
intézmények szakmai igazgatói és a gazdasági igazgató jogosult. Harmadik személyekkel
szemben történı szerzıdéskötések elıkészítésében, napi kapcsolattartásban a gazdasági
igazgató jár el.

Az átruházott jogkörben az intézmény képviseletére az alábbiak jogosultak:
Megbízás

alapján

a

feladatkörükbe

tartozó

területeken

bármely

dolgozó

az

intézményigazgatók és a gazdasági igazgató távolléte esetén. A képviseletre jogosult dolgozó
e jogkörében eljárva tett nyilatkozatairól, tevékenységérıl az Intézmények szakmai, illetve
gazdasági igazgatóját tájékoztatni köteles.
Amennyiben külsı tárgyalások során létrejövı jegyzıkönyvben vagy emlékeztetıben a
tárgyalás eredményeként olyan megállapodások kerülnek rögzítésre, amelyek elfogadására az
Alapítvány képviselıjének nincsen felhatalmazása, akkor ezt a tényt a jegyzıkönyvben
rögzíteni kell, és a jegyzıkönyv csak az Alapítvány részérıl történı cégszerő aláírás után lesz
joghatályos. A tárgyalásokon, értekezleteken szóban vállalt kötelezettségeket írásban kell
visszaigazolni.

Aláírási (kiadmányozási) jogosultság
Minden

kötelezettségvállalást

cégszerő

aláírással

kell

hitelesíteni.

Az

Alapítvány

képviseletében aláírásra a Kuratórium Elnöke jogosult. A Kuratórium Elnökének
akadályoztatása esetén, meghatalmazás alapján a Gazdasági Igazgató vagy az Intézmények
Szakmai Igazgatói gyakorolják a kiadmányozási jogot.
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Az aláírási jogosultságokat és a bélyegzık használatának részletes szabályait az Iratkezelési
szabályzat tartalmazza.

Munkáltatói jogok gyakorlása
A kuratórium elnöke a munkáltatói jogokat megosztva gyakorolja.
Az Intézmények Szakmai Igazgatói és a Gazdasági Igazgató fölött a munkáltatói jogokat, a
Kuratórium Elnöke gyakorolja.
Az Intézmények Szakmai Igazgatói az általuk vezetett intézmények dolgozói felett jogosultak
a munkáltatói jogkör gyakorlására.

A sajtó és a tömegtájékoztatási tevékenység rendje
Az Alapítvány nevében sajtóközleményt, nyilatkozatot a Kuratórium elnöke, az Egészségügyi
Intézmény Szakmai Igazgatója, a Szociális Intézmények Szakmai Igazgatója, és
felhatalmazásuk

esetén

az

Alapítvány kijelölt

munkatársa adhat.

Az

Alapítvány

tevékenységéhez kapcsolódó publikációkat és tudományos jellegő tanulmányokat az arra
kijelölt felelıs archiválja.
Az Alapítvány nevében nyilatkozó munkavállalónak az Alapítvány hivatalos álláspontját kell
képviselnie. A tájékoztatás során meg kell tartani a titoktartásra vonatkozó szabályokat, a
tájékoztatás nem járhat mások személyéhez főzıdı jogainak sérelmével.
A

tájékoztatás

összehangolása

érdekében

az

Alapítvány

hivatalos

kiadványait

(propagandaanyagokat, tájékoztatókat – betegtájékoztatót is, – jegyzeteket stb.) szükség
szerint aktualizálni kell. A szerkesztési, tervezési munkákat az erre kijelölt felelıs fogja össze.

Az Alapítvány dolgozóinak általános jogai és kötelezettségei
Általános jogai
−

Megismerni az Alapítvány terveit, célkitőzéseit, részt venni ezek alakításának
folyamataiban és megtenni a munkájával összefüggı javaslatait.

− Szabadon nyilvánítani véleményét a munkahelyi megbeszéléseken.
− Idıben és hiánytalanul megkapni a végzett munkájáért azt a keresetet, a jutalmat, a
juttatást, a kedvezményt, amely a Munka törvénykönyve, valamint az Alapítvány belsı
szabályai alapján jár.
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− Elvárni vezetıitıl, hogy a munkavégzés feltételei és eszközei számára biztosítva
legyenek.
Kötelességei
− Az Intézmények Igazgatóinak, Gazdasági Igazgatójának és közvetlen felettesének
utasításait, intézkedéseit, a szabályzatok és szabványok elıírásait maradéktalanul, a
legjobb tudása szerint végrehajtani.
− A gyógyító, az ápoló és az ellátó munkájuk során magas fokú felelısségérzetet,
segítıkészséget tanúsítani, becsületesnek és lelkiismeretesnek lenni. Betartani az orvosi és
az ápolói esküt.
− Ismerni az általuk használt technikai eszközöket, és készség szinten alkalmazni azokat.
− Állandóan tökéletesíteni szakmai tudásukat, képzettségüket.
− Gondoskodni a rájuk bízott anyagok, eszközök megóvásáról, karbantartásáról, törekedni a
gyógyító munkát nem befolyásoló ésszerő takarékosságra.
− Kezdeményezı késznek lenni, és halasztást nem tőrı esetekben a beteg érdekében dönteni
és határozottan cselekedni.
− Az orvosi, valamint a betegek által rájuk bízott magántitkot megırizni.
VI. 7. AZ ALAPÍTVÁNY SZABÁLYOZÁSI RENDJE
Az Alapítvány mőködésének fıbb szabályai
Az Alapítvány mőködésében a törvényesség és a szakszerőség maradéktalan biztosításának
fontos feltétele, hogy a munkatársak folyamatosan megismerjék, és helyesen alkalmazzák a
munkájukat meghatározó szabályokat. Az Alapítvány mőködésében az alá-fölérendeltségi elv
érvényesül.
Utasítási jogkör
Vezetı utasítást csak saját hatáskörben és függelmi kapcsolatban adhat. Az utasítást
módosítani, vagy hatályon kívül helyezni csak a kiadmányozó (kiadó, aláíró) illetve
jóváhagyó vezetı vagy annak felettese jogosult.
Fontos jogkövetkezményt tartalmazó, a dolgozók nagyobb részét érintı, illetve az egész
szervezetre vonatkozó utasítást írásban kell kiadni.
Az utasításoknak, szabályzatoknak a jogszabályokkal összhangban kell állniuk.
A törvényességért az Intézmények Szakmai Igazgatói és a Gazdasági Igazgató a felelıs.
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A vezetı által kiadott utasítás formáját tekintve lehet intézkedés, utasítás, szabályzat,
munkaterv, munkaköri leírás, ha azok tartalmában a dolgozóra nézve kötelezıen elvégzendı
feladatot tartalmaz.
Az igazgatói utasítás az Alapítvány egész területére kiterjedı, a szervezet és a mőködés
rendjének végrehajtására vonatkozó rendelkezés. Az igazgatói utasítás az igazgató felügyelete
alá tartozó munkavállalókra, illetve az Alapítvány egészére vonatkozó szakmai intézkedés.
Az Alapítvány ügyviteli utasításai a szervezet tevékenysége végrehajtási módszereit, az
adatszolgáltatás kötelezettségét, a végrehajtás ellenırzésének adminisztratív bonyolítását
rögzíti.
Szabályzat
Az Alapítvány teljes tevékenysége szabályozásra kerül. Szabályzatokban kell meghatározni
az egyes szakterületek tevékenységének átfogó szabályait, a feladatok ellátásának rendjét, a
munkatársak feladataira vonatkozó elıírások összességét. A szabályozás alapja a
keretszabályozást képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint az Alapítvány
Intézményeinek szakmai mőködési protokollja. Belsı szabályzatok kiadására kizárólag az
Intézmények Szakmai Igazgatói és a Gazdasági Igazgató jogosult, elıkészítését (a tervezetet)
az általa kijelölt munkavállaló, vagy külsı szakember végzi.

Útmutatók
Az útmutatók (minták, nyomtatványok, segédletek) a jogegység és törvényesség biztosítását
segítik, az Alapítványon belüli egységes tevékenységet biztosítják.
Munkaköri leírás
A munkaköri leírás a munkaszerzıdéstıl független, egy adott munka (feladatkör)
elvégzésének írásban rögzített feltételrendszere.
A munkaköri leírás készülhet az adott munkakör vagy az adott konkrét személy nevesítésével.
A munkaköri leírás az egységen belül a beosztottak kötelezıen végrehajtandó feladatait
rögzíti. A felelısség megállapítására alkalmas módon tartalmazza – többek között – az egyes
munkakörökben ellátandó feladatokat, tevékenységi köröket, a munkáltatói jogkör
gyakorlásának megjelölését, a hatásköröket, jogköröket, felelısséget.
A munkaköri leírásokat az illetékes munkáltatói joggyakorló hagyja jóvá.
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A munkaköri leírásokat két példányban kell elkészíteni. A munkavállaló és a munkáltató
aláírása után
− az elsı példányt a munkavállalónak át kell adni,
− a második példányt a Gazdasági Igazgató ırzi,

Az utasítás végrehajtása, a végrehajtás ellenırzése, az utasítás megtagadása
Az írásbeli utasításban foglaltak - a hatály alá tartozó dolgozókra - kötelezıek. A kapott
utasításokat köteles az utasítást kiadó a beosztott dolgozókkal megismertetni, az elıírások
betartását ellenırizni.
Egyet nem értés esetén az utasításban foglaltakra külön véleményt lehet írásban a
kiadmányozónak benyújtani. Az eltérı vélemény kinyilvánításának az utasítás végrehajtására
halasztó hatálya nincs.
Nem köteles a dolgozó azt az utasítást teljesíteni, amelynek végrehajtása saját maga, vagy
mások testi épségét, egészségét, életét veszélyezteti, jogszabályba ütközik, ha teljesítésével
bőncselekményt, vagy szabálysértést követ el. Az utasítás megtagadása nem mentesít a
munkavégzés alól, a jogszerő utasításokat továbbra is végre kell hajtani, illetve
munkavégzésre rendelkezésre állni.
A munkakörök átadása és átvétele
Minden munkakört, annak minden területére kiterjedıen úgy kell átadni, illetve átvenni, hogy
az Alapítvány munkatevékenységében ne legyen fennakadás, és az újonnan kinevezett
személy zökkenımentesen képes legyen folytatni a beosztással járó feladatok teljesítését. A
munkakörök átadás-átvételének részletes szabályait az erre vonatkozó belsı szabályzatok
tartalmazzák.
Helyettesítésekre vonatkozó szabályok
A helyettesítés alapja a szervezetszerő helyetteseknek a munkaköri leírásában meghatározott
feladat. Az Alapítvány és Intézményei vezetésének folyamatos biztosítása érdekében az
Igazgatók távolléte esetén az általuk megjelölt munkavállaló helyettesíti. A helyettesek
nélküli esetben a helyettesítésnek módja: alkalomszerő kijelölés.

Dokumentum kódja: SHE-SZMSZ
Verzió szám: 04

40/31
Érvénybelépés ideje: 2011. november 2.

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Joghátrány anyagi felelısségre vonás szabályai
Fegyelemsértés, illetve egyéb jogsértés elkövetése esetén, továbbá munkaköri mulasztásból
eredı kártérítési felelısség esetén a szóló Munka Törvénykönyv elıírásai szerint kell eljárni.
Panaszok, közérdekő bejelentések és javaslatok (beadványok) intézése
A dolgozó beadványát általában szolgálati úton terjeszti elı a döntésre jogosult elıjáróhoz. A
beadványokat szóban, vagy írásban lehet benyújtani.

Az Alapítvány belsı rendjének és ırzés-védelmének szabályai
Az Alapítvány rendészeti feladatait és ırzés-védelmét külsı, rendészeti szolgálat látja el, a
velük kötött szerzıdés alapján. Alapvetı feladata: Az Alapítvány személyi és gépjármő
bejáratainál a be- és kilépésre vonatkozó elıírások betartatása, a fıtevékenység zavartalan
ellátásának rendészeti biztosítása, a munkaidı utáni területırzés, a biztonsági technikai
rendszerek kezelése és felügyelete.

Munkavédelem, tőzvédelem, környezetvédelem,
Az Alapítvány a munkavédelmi, a tőzvédelmi, a környezetvédelmi, feladatok tervezését,
szervezését, a szükséges tervokmányok kidolgozását szakképesítéssel rendelkezı, önálló
szakemberek végzik a Gazdasági Igazgató közvetlen felügyelete mellett.
A fenti tevékenységeket a vonatkozó állami rendelkezések és kötelezı szabványok szerint
készítik elı.
Foglalkozás-egészségügy
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a Szent Imre Kórház és Rendelıintézettel kötött
szerzıdés alapján történik.
A szolgálat igénybe veheti a mentıszolgálatot, a szolgálat orvosa járóbeteg-szakellátást nyújtó
szakrendelésekre, illetve háziorvosi ellátásra utalhatja a munkavállalót.
Adatvédelem, titoktartási kötelezettség
Az Alapítványnál keletkezı, feldolgozott és tárolt adatok védelme valamennyi dolgozó
kötelessége.
Minden dolgozónak joga van, hogy a munkájához szükséges adatokat megismerje. Betegekrıl
bármilyen adatot csak az arra illetékes ismerhet meg. Az Alapítvány minden dolgozója
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személyében felel az általa szóban vagy írásban szolgáltatott adatokért. Az orvosi titoktartás
nem csak az orvosokra, hanem azokra nézve is kötelezı, akik ilyen ismeret birtokába jutottak
munkájuk során.
Az adatvédelemmel és a titoktartási kötelezettséggel kapcsolatos részletes feladatok az
Adatkezelési Szabályzatban kerültek szabályozásra. Az adatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok betartását az Adatvédelmi Felelıs ellenırzi.

VI. 8. AZ ALAPÍTVÁNY SZERZİDÉSKÖTÉSI RENDJE
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzıdés
Az egészségügyi szolgáltatásokat vásárló Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a
szerzıdéseket az Alapítvány képviselıje, a Kuratórium elnöke köti meg. A finanszírozási
szerzıdés határozatlan idıre szól.

Magyar Államkincstárral kötött szerzıdés
A Szociális Intézmények normatív támogatásával összefüggı szerzıdéseket a Kuratórium
Elnöke köti meg.

Munkavégzéssel kapcsolatos szerzıdések
Az Alapítvány munkáltatói joggyakorlója (átruházott jogkörben munkáltatói joggyakorlói) az
alaptevékenységekre

és

az

alaptevékenységekhez

kapcsolódó

kisegítı,

kiegészítı

tevékenységei ellátása érdekében szerzıdéseket köthet. A tevékenységek ellátása történhet:
− alkalmazotti jogviszony keretében,
− megbízás alapján,
− vállalkozási szerzıdés szerint,
− önkéntesként.
A szerzıdéseket a Gazdasági Igazgató ellenjegyzésével az Intézmények Szakmai Igazgatói
kötik meg.
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Szerzıdéskötés rendje a beszállítókkal, szolgáltatókkal
A beszállítókkal és szolgáltatókkal a szerzıdéseket a Gazdasági Igazgató köti meg a
Kuratórium Elnökének meghatalmazása alapján. A szerzıdéseket kizárólag írásban lehet
megkötni.

Adatszolgáltatás
Az Alapítvány adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a különbözı országos és területi
szervek felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Gazdasági Igazgató feladatkörébe
tartozik, melyet az érintett szakterületek (egészségügyi, szociális, könyvelési, bér-munkaügyi
részleg) bevonásával teljesít.
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VII. AZ ALAPÍTVÁNY MŐKÖDÉSÉNEK ELLENİRZÉSI RENDSZERE

Belsı ellenırzés
Az Alapítványi vezetés hatékonyságának fontos elemei a különbözı szintő és területi
ellenırzések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a vezetés idıben tájékozott legyen a
megszabott feladatok végzésének helyzetérıl, a megvalósítást gátló, akadályozó, a minıségi
munkát befolyásoló gondokról.
Valamennyi munkahelyi vezetı kötelessége saját felelısségi és irányítási területén a
beosztottak ellenırzése, munkájuk végzésérıl való beszámoltatása szóban vagy írásban.
Az éves ellenırzést az éves felülvizsgálati terv alapján kell elvégezni.
Az éves ellenırzés kiértékelése, a háromhavonta tartandó félnapos intézeti fejlesztési
értékeléseken ill. az évi két alkalommal tartandó egész napos intézeti fejlesztési értekezleten
történik a vezetık részérıl. Az igazgatók tevékenységének értékelése az általuk elkészített
beszámolók alapján a kuratórium részérıl történik az évente összehívott kuratóriumi
győlésen. A kuratóriumi tagok ill. a kuratórium mőködésének törvényességét a
felügyelıbizottság felügyeli, évente egy alkalommal errıl értékelést készít.

Külsı ellenırzés
ÁNTSZ

A Fıvárosi XXII. kerületi ÁNTSZ szakmai, hatósági felügyeleti szerv.

Szakfelügyelı fıorvosi hálózatán keresztül ellenırzi a szakmai munkát az intézet területén.
OEP-MEP

Az OEP-MEP ellenırzı hálózatán keresztül ellenırzi az Alapítvány

egészségügyi szolgáltatásainak szerzıdés szerinti teljesítését.
MÁK

Az Alapítvány szociális intézményeinek normatív állami támogatását

folyósítja, a felhasználását ellenırzi.
GYEMSZI

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet
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VII.1. AZ ALAPÍTVÁNY ÉS INTÉZMÉNYEI MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATAI
Szabályzat címe

Kidolgozásáért felelıs

Cafeteria Szabályzat

Gazdasági igazgatás

Munkaruha Szabályzat
Közbeszerzési Szabályzat
Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzat
Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésének és
selejtezésének Szabályzata
Pénzkezelési Szabályzat
Leltározási Szabályzat
Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Gazdasági igazgatás
Gazdasági igazgatás
Gazdasági igazgatás
Gazdasági igazgatás
Gazdasági igazgatás
Gazdasági igazgatás
Gazdasági igazgatás

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Gazdasági igazgatás

Térítési Díj Szabályzat

Gazdasági igazgatás

Veszélyes hulladékkezelési, szállítási és tárolási szabályzat

Gazdasági igazgatás

Tőzvédelmi Szabályzat

Tőz- és környezetvédelmi
elıadó

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi elıadó

Munkaügyi Szabályzat

Szakmai igazgatás

Iratkezelési Szabályzat

Irattáros

Házirend

Intézményi szakmai
igazgatók

Panaszkivizsgálási Szabályzat

Szakmai igazgatás

Adatkezelési Szabályzat

Adatvédelmi felelıs

Ápolási, Ellátási Rend

Fınıvér

Intézeti Higiénés Szabályzat

Gazdasági igazgatás
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Az intézményben ápolt betegek pénzének és értékeinek

Gazdasági igazgatás

kezelésérıl szóló szabályzat
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VIII. AZ ALAPÍTVÁNY EGYÜTTMŐKÖDÉSI RENDSZERE ÉS KÜLSİ
KAPCSOLATAI

Betegjogi és ellátott-jogi képviselı
Segíti a beteget/ellátottat az egészségügyi/ kliensdokumentációhoz való hozzájutásban, és
segíti

a

beteget/ellátottat

panasza

megfogalmazásában.

A

beteg/ellátott

írásbeli

meghatalmazása alapján eljár az illetékes hatóságnál, s ennek során képviseli a
beteget/ellátottat. Rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra
vonatkozó szabályokról, változásokról.
A betegjogi képviselı illetékességi körében jogosult az egészségügyi szolgáltató mőködési
területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni és az egészségügyben dolgozókhoz
kérdést intézni.

Háziorvosok
Az Alapítvány viszonya a háziorvosi szolgálat tagjaival meghatározó jelentıségő. Az
Alapítvány marketing munkájának lényeges részét képezik az ellátási területeken dolgozó
háziorvosok és a lakosság tájékoztatása az Alapítvány egészségügyi szolgáltatásairól.
A háziorvosi szolgálat képviselıinek és az Alapítvány vezetésének munkatalálkozója,
valamint a háziorvosok és az orvosok rendszeres szakmai találkozója (tudományos
értekezletek) kialakult, jól mőködı kapcsolat.

Nemzetközi kapcsolatok
Az Alapítvány törekszik a Terápiás Közösség szakmai színvonalának emelésére, folyamatos
fejlesztésére, ezért lehetıségei szerint rendszeres kapcsolatot tart fenn és együttmőködik
külföldi szakmai szervezetekkel, illetve tagszervezetként részt vesz azok szakértıi
munkájában, nemzetközi minıségellenırzésben.

Egyetemek
Az Alapítvány együttmőködik kutatás, oktatás, képzés területeken hazai egyetemekkel és
felsı oktatási intézményekkel, valamint évente megújítandó megállapodások keretében
klinikai gyakorló helyként fogadja a hallgatókat ezen intézményekbıl.
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Támogató Intézmények
Az Alapítvány és Intézményei mőködtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges források bıvítése
érdekében folyamatosan keresi for-profit cégek és pályáztató alapítványok támogatását.

Lakossági kapcsolatok
Az Alapítvány Intézményeinek jó lakossági kapcsolatai érdekében szakmai fórumokat
kezdeményez, amely hozzájárul a bizalom erısítéséhez is. Intézményei részérıl szükséges a
folyamatos kapcsolattartás a betegegyesületekkel, nyitottságra és transzparenciára kell
törekedni.

Sajtókapcsolatok
A lakosság folyamatos tájékoztatása az erre kijelölt dolgozó feladata. Alapvetı az Alapítvány
arculatának javítása, melyhez a betegellátás színvonalának emelése mellett elsısorban a helyi
(városi, megyei) média-lehetıségeket kell felhasználni. Nyilván kell tartani az országos
napilapok és az összes egészségügyi szaklap, folyóirat szerkesztıségének címét. Figyelemmel
kell kísérni az Alapítványról, továbbá a szakmai témákról szóló írott és képi híradásokat.
IX.

MELLÉKLETEK:
1. sz. melléklet: Thalassa Ház Szakmai-mőködési protokoll
2. sz. melléklet: Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Szakmai-mőködési
protokoll
3. sz. melléklet: Móló Lakóotthon Szakmai-mőködési protokoll
4. sz. melléklet: Szervezeti Ábra
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