Jegyzői-tájékoztató (jt-2017-2)
Ellátottjogi képviselő
Fejér és Pest megye:
Filotásné Ugrics Katalin
elérhetőség:
katalin.ugrics@ijb.emmi.gov.hu
telefon: 05-20-4899-527

Az ellátottjogi képviselői hálózatot az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a
gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium (Emberi Erőforrások
Minisztériuma, EMMI) önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ)
működteti.

Az ellátottjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között – védi az
ellátottak jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

Az ellátottjogi képviselő feladatai a Szociális Törvény alapján
•

segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések,
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között
kialakult konfliktus megoldásában,

•

segít

az

ellátást

igénybe

vevőnek,

törvényes

képviselőjének

panasza

megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a
fenntartónál,

segítséget

nyújt

a

hatóságokhoz

benyújtandó

kérelmek,

beadványok

megfogalmazásában,
•

megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő
legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe
vevőket érintő jogokról,

•

a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az
intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás
alapján - képviselheti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét,

•

az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális
intézményekben

foglalkoztatottakat

az

ellátottak

jogairól,

továbbá

ezen

jogok

érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
•

intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,
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•

észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény
vezetőjénél,

•

amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés
megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé,

•

a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

Az ellátottjogi képviselő az Szociális Törvényben meghatározott feladatainak ellátása során
•

az általános tájékoztatási kötelezettségen túlmenően további tájékoztatást nyújt az ellátott
részére az érintett szolgáltatónál alkalmazott gyakorlatról,

•

tájékoztatja az ellátottat, törvényes képviselőjét, hogy panaszát mely személy vagy szerv
részére továbbíthatja, továbbá a kialakult konfliktus rendezése érdekében az érintettek
bevonásával egyeztetést tarthat,

•

folyamatosan tájékoztatást nyújt az ellátott, valamint a törvényes képviselője részére a
meghatalmazás alapján megtett intézkedésekről, eljárási cselekményekről, a kivizsgálás
aktuális helyzetéről, a lehetséges jogorvoslati, illetve egyéb panasztételi lehetőségekről,

•

tájékoztatást kérhet a szolgáltató képviselőjétől az ellátással összefüggésben alkalmazott
gyakorlatról, tájékozódik arról, hogy a szakmai feladatok ellátása megfelel-e a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,

•

tájékoztatást kérhet az alkalmazott korlátozó intézkedések okairól, előzményeiről, és szükség
esetén javaslatot tehet a korlátozó intézkedéssel összefüggő szolgáltatói gyakorlat szakmai
tartalmára vonatkozóan.

Az ellátottak jogérvényesítésének elősegítése érdekében az ellátottjogi képviselő
•

évente legalább egy alkalommal részt vesz az ellátási területén lévő tartós bentlakásos
szociális intézményben rendezett érdekképviseleti fórum ülésén, ahol tájékoztatja az
ellátottakat a jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, az ellátottjogi képviselő
elérhetőségéről és a segítő szervezetekről, továbbá válaszol az ellátottak kérdéseire;

•

a Szolgálat által meghatározott időtartamban fogadóórát tart a bentlakásos szociális
intézményben;

•

működési területén kapcsolatot tart a megyei (fővárosi) módszertani intézménnyel, valamint a
szociális hatósággal;
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•

szükség szerint, az intézmény működésének zavarása nélkül közvetlenül felkeresheti az
ellátottakat a lakószobákban;

•

felveszi a kapcsolatot az intézményben működő ellátotti önkormányzattal;

•

az ellátottal szembeni korlátozó intézkedés alkalmazásáról való tudomásszerzést követően az
ellátottjogi képviselő tájékozódik az ügyben, megvizsgálja a korlátozás szükségességét és az
eljárás jogszerűségét, melyről az ellátottjogi képviselő dokumentációt vezet és éves
beszámolójában összegzi a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatait.

Az országos jogvédői hálózat keretében megyei illetékességgel működő ellátottjogi képviselők a
fenti feladatokat az IJSZ által meghatározott, a jogvédelmi munkára vonatkozó szakmai
feltételrendszer alapján látják el. Ebben a rendszerben került meghatározásra – többek között – az
ellátottjogi képviselők fogadóóráinak rendje az egyes intézménytípusokban - elsősorban a személyes
gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó intézményekben.

Az ellátottjogi képviselők munkájában kiemelkedő feladat a lakosság jogi ismereteinek és
jogtudatosságának növelése, az ellátottak és a lakosság részére történő tájékoztatás.

Az ellátottjogi képviselők az IJSZ nyilvántartási számával ellátott fényképes kártyaformátumú
igazolvánnyal rendelkeznek, amely megkönnyíti az azonosíthatóságot az intézmények és az
állampolgárok részére is.

Az ellátottjogi képviselők elérhetőségei itt és a szociális szolgáltatók egységes hirdetményein is
megtalálhatók.

További információ olvasható az alábbi honlapon:
web site: http://www.ijsz.hu
-//-
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