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Fejlesztő és rehabilitációs foglalkoztatási formák
a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézményben
(Dél-Zselic ESZI)
Az intézményen belüli foglalkoztatás, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben
foglaltak szerint, az ellátottak meglévő képességeire építve, koruk, fizikai és mentális
állapotuknak megfelelően
 az intézmény által szervezett fejlesztő foglalkoztatás (60 fő), illetve
 külső
szervezet
által
működtetett,
megváltozott
munkaképességűeket külön jogszabály szerint foglalkoztató
rehabilitációs foglalkoztatás (205 fő) keretében biztosított.
A két foglalkoztatási forma - annak ellenére, hogy egyiket az intézmény, másikat az
akkreditált foglalkoztató (KÉZMŰ) működteti - szorosan kapcsolódik egymáshoz. A
fejlesztő foglalkoztatás résztvevőinek elsődleges továbblépési lehetőséget jelent a külső
akkreditált foglalkoztató által működtetett rehabilitációs foglalkoztatási forma.
A külső szervezetben rehabilitációs foglalkoztatásban foglalkoztatott ellátottaink
száma telephelyenkénti bontásban:
 Dél-Zselic ESZI
7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1. (székhely)
116 fő
 Dél-Zselic ESZI Mozsgói Otthona
7932 Mozsgó, Mátyás király utca 1. (telephely)
44 fő
 Dél-Zselic ESZI Boróka Otthona
7683 Helesfa, Nádassy telep hrsz. 090. (telephely)
30 fő
 Dél-Zselic ESZI Rigópusztai Otthona
7953 Királyegyháza, Rigópuszta hrsz. 0168. (telephely)
15 fő
ÖSSZESEN:
205 fő
A tevékenységek a fejlesztő foglalkoztatás esetében értékteremtőek, amik mind az
intézmény működését, gazdálkodását támogatják. A megtakarítás elsősorban a
konyhakertben megtermelt javak felhasználásával; továbbá a takarítási, a mosodai
kisegítői, és a parkgondozási tevékenységek ellátásával jelentkezik. Ezen területeken az
intézménynek nem, vagy csak minimális személyi (költségvetési) kiadásai vannak, így
a valós haszon ezzel mérhető.
Az elvégzett tevékenységek komoly, valós, felelősséggel végzett munkák, amelyek
kitartást és fegyelmet igényelnek. Eladható, piacképes termékeket - rongyszőnyegek
kivételével – nem állítunk elő, a konyhakertben megtermelt javak helyben kerülnek

felhasználásra. A minimális mennyiségű rongyszőnyegek értékesítése helyben történik,
csekély darabszámban, így ezzel kapcsolatos marketing tevékenységet nem folytatunk.
Olyan eladható piacképes termék, ami marketing tevékenységet igényelne, jelenleg nem
jelenik meg az intézményi fejlesztő foglalkoztatás folyamatában.
A fejlesztő foglalkoztatás fejlesztési jogviszonyban történik az alábbiak szerint:
Szigetvár, Turbékpuszta 1. (székhely):
A székhelyintézmény 15 fő számára biztosítja a fejlesztő foglalkoztatást, ahol lakóink
az intézmény környezetében végzett kisegítő, kiegészítő jellegű, karbantartással, a
külső- belső környezet rendben tartásával összefüggő feladatokat végeznek.
Formái/munkakörök:
- Általános épülettakarítás,
- Zöldterület kezelése,
- Mosodai kisegítő feladatok,
- Környezetvédelmi feladatok.
Tevékenységek rövid bemutatása:
a.) Takarítói, házkörüli teendők gyakorlása majd ellátása. Ezen belül
tisztítószerekkel való ismerkedés, használatuk során megfelelő
védőeszközök használata; söprés, porszívózás, felmosás, bútorok,
szőnyegek tisztítása; ágyazás, ágynemű le és felhúzása, szennyes ruha
színek szerinti válogatása, tiszta ruha teregetése, vasalása, hajtogatása.
b.) Parkgondozási feladatok ellátása, ezen belül fűnyíró, szegélynyíró
kezelésének megtanulása, sövénymetszés. Télen a fák, utak hótól való
tisztítása, hó eltakarítás, jégmentesítés.
c.) Mezőgazdasági tevékenység tanulása, gyakorlása, majd ellátása. Ezen belül
ismerkedés a zöldségtermesztéssel, veteményezés; kapálás, gyomlálás, termés
betakarítása, tárolása; szőlő és gyümölcsös gondozása, ezen belül a metszést
követően venyige kihordása, elégetése, tetőzési munkák, szőlő kapálása.
d.) Mosodai kisegítő munkák tanulása, gyakorlása majd ellátása. Ezen belül
szennyes ruha színek szerinti válogatása, áztatási munkák tanulása, tiszta ruha
teregetése, vasalása, hajtogatása.
e.) Varrási ismeretek tanulása, gyakorlása. Ezen belül tű befűzése, olló használata,
anyagok összevarrása, fércelése kézzel, szabás tanulása, ismerkedés a
varrógéppel, egyszerű gépi varrás gyakorlása.

f.) Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, környezetvédelmi feladatok, - részben
szelektív hulladékgazdálkodás, az intézményben a használt elemek gyűjtése, és
szelektív hulladékgyűjtőbe juttatása, PET – palackok gyűjtése, zsugorítása és a
feldolgozó helyre való eljuttatása, stb.

Boróka Otthon:
A telephely 30 fő számára biztosítja a fejlesztő foglalkoztatást, ahol lakóink az
intézmény környezetében végzett kisegítő, kiegészítő jellegű, karbantartással, a külsőbelső környezet rendben tartásával összefüggő feladatokat végeznek.
Formái/munkakörök:
- Általános épülettakarítás,
- Zöldterület kezelése,
- Szőnyeggyártás.
Tevékenységek rövid bemutatása:
a.) Takarítói, házkörüli teendők gyakorlása majd ellátása. Ezen belül
tisztítószerekkel való ismerkedés, használatuk során megfelelő
védőeszközök használata; söprés, porszívózás, felmosás, bútorok,
szőnyegek tisztítása; ágyazás, ágynemű le és felhúzása, szennyes ruha
színek szerinti válogatása, tiszta ruha teregetése, vasalása, hajtogatása.
b.) P arkgondozási feladatok, a parkgondozáshoz szükséges eszközök
kezelésének megtanulása. A fákkal kapcsolatos ismeretek megszerzése,
gereblyézés, faágak összeszedése, ásás. Télen a fák, utak hótól való
tisztítása, hó eltakarítás, jégmentesítés.
c.) Konyhakerti munka, mezőgazdasági tevékenység tanulása, gyakorlása,
majd ellátása. Ezen belül ismerkedés a zöldségtermesztéssel,
veteményezés, kapálás, gyomlálás, termés betakarítás. Télen az
intézményi üveg- és melegházában szükséges tevékenységek ellátása.
(Dísznövények ápolása, konyhakerti növények palántázásához
előkészítő munka.)
d.) Szőnyeggyártás, szőnyegszövés műveletei.
Rigópusztai Otthon:
A telephely 15 fő számára biztosítja a fejlesztő foglalkoztatást, ahol lakóink az
intézmény környezetében végzett kisegítő, kiegészítő jellegű, karbantartással, a külsőbelső környezet rendben tartásával összefüggő feladatokat végeznek.
Formái/munkakörök:
- Zöldterület kezelése.
Tevékenység rövid bemutatása:
a.) Konyhakerti munka, mezőgazdasági tevékenység tanulása, gyakorlása, majd
ellátása. Ezen belül ismerkedés a zöldségtermesztéssel; veteményezés, kapálás,
gyomlálás, termés betakarítás. Télen az intézményi üveg- és melegházában

szükséges tevékenységek ellátása. (Dísznövények ápolása, konyhakerti
növények palántázásához előkészítő munka.)
b.) Parkgondozási feladatok, a parkgondozáshoz szükséges eszközök kezelésének
megtanulása. A fákkal kapcsolatos ismeretek megszerzése, gereblyézés, faágak
összeszedése, ásás. Télen a fák, utak hótól való tisztítása, hó eltakarítás,
jégmentesítés.

Kaiser Gábor
intézményvezető

