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MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE 
  Somogy megyében a már működő Baranya megyei Egyesület tapasztalatainak átvételével indult meg a 
mozgássérült emberek felkutatása és bevonása a szervezésbe. 
1980-ban 19 taggal megalapították a Mozgássérültek Kaposvári Klubját, majd  a megye más településeiről is 
megnyilvánuló érdeklődés hatására, 56 alapító taggal 1980. májusában megalakult a Mozgássérültek 
Somogy Megyei Egyesülete. 
Az Egyesület első elnöke dr.Keményfy Béla jogász lett.  
A szerveződésnek jelentős lökést adott, hogy az ENSZ az 1981-től kezdődő évtizedet a fogyatékos emberek 
évtizedévé nyilvánította, így a korábbi politikai félelmek és akadályok is elhárultak a szervezkedés útjából.  
A mozgalmi élet először két szervező tag lakásán történt és havonta egy alkalommal pedig az akkori Latinka 
Művelődési Ház adott helyet a nagyobb összejöveteleknek. 
A megalakult egyesület 1981-ben alapító tagként belépett az akkor alakuló Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetségébe a MEOSZ-ba, amely a mozgássérült emberek mozgalmainak 
motorjává, szervezőjévé vált. 
Az Egyesület elnöke 1982-től kezdődően dr. Hegedüs Lajos ügyvéd lett. 
  A taglétszám és a szervezettség folyamatosan növekedett, sorra alakultak a helyi csoportok Marcaliban, 
Nagyatádon és más városokban. 
1984-ben az Egyesület megkapta a Fő u. 51. sz. alatt (akkor Május 1. utca) a Temetkezési Vállalat korábbi 
irodáját, amelyből saját erővel és széles társadalmi összefogással klubtermet, irodákat, foglalkoztató 
helyiségeket alakítottak ki. 
Az Egyesület 1994-től kezdődően szervezni kezdte az ország legnagyobb létszámú mozgássérült közösségét 
megmozgató Nemzetközi Balatoni Találkozót, amellyel ma is meglévő hagyományt teremtettek. 
Az Egyesületben ezekben az időkben mindenki önkéntes társadalmi munkás volt. 
A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete a fogyatékossággal élő emberek segítésével, ügyeik 
intézésével, érdekeik képviseletével foglalkozik. 
Jelenlegi taglétszámunk 2050fő.                                              Központi iroda: 1994-től Béke u. 1999-től.Iszák u 
 



SZERVEZET EGYSÉGEI 



 Gyermek intézményünk Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 
 Kaposvár, Béke u 47 

 

A Napsugár Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelést- Oktatást Végző Iskola 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, amely pedagógiai, szakszolgálati és 
oktatási-nevelési feladatokat old meg. Egységei- korai fejlesztő, gyógypedagógiai óvoda, 
fejlesztő nevelés-oktatás.  

   
  



                                              Fészek Szociális és Szolgáltató Központ 
                                                                       Nagyatád 

Lakóotthon: 
Különálló, egy illetve kétágyas lakrészekben nyújt lakhatást, mozgáskorlátozott, értelmileg- 
valamint halmozottan sérült emberek számára. Az önálló életvitel megvalósulásával, egyéni 
szükségletnek megfelelő fizikai és mentális segítségnyújtást biztosít napi 24 órában. 

Nappali intézmény: 
28 fő akadályozottsággal élő felnőtt ember számára biztosítja közösségi keretek között az 
életviteli gondozást, igény szerint meleg élelmet, ügyintézést, tanácsadást, speciális 
szállítást,szabadidős tevékenységet, közösségi programok szervezését, egészségügyi 
alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás segítését. 

Intézményi Foglalkoztató – Szociális foglalkoztatás: 
 A lakóotthon, nappali intézmény ellátottjai számára lehetőség van állapotuknak megfelelő 
munkavégzésre, melyet munka-rehabilitáció illetve fejlesztő felkészítés formájában 
teljesíthetnek . A végzett tevékenység elsősorban nyomdai előkészítő folyamatok 
(ragasztás,hajtogatás), különböző kézimunka alapanyagok csomagolása. 



Napsugár Integrált Szociális Intézmény 
                         Kaposfüred 

Lakóotthon: 
14 fő, önellátásra részben képes mozgássérült ember számára, különálló apartmanokban 
biztosítja a lehető legmagasabb szintű önálló életvitelt és a munkához való lehetőséget. 

Lakóink a szerződés időtartama alatt használati jogot szereznek a lakrészre. Saját 
ízlésük szerint rendezhetik be otthonaikat. 
A lakók számára biztosítják személyre szabottan, a 24 órás személyi segítést, 
különböző terápiás foglalkozásokat, gyógytornát, masszázst, speciális szállítást, 
munkalehetőséget. 



 
 

Átmeneti otthon 
Krízishelyzetben lévő fogyatékos, elsősorban nagykorú, 
mozgáskorlátozott személy (6 fő), és időskorú ember (4 fő) átmeneti 
elhelyezését biztosítja 1 évig. 

Biztosítják a 24 órás gondozást, 3x étkezést, gyógytornát, masszázst, 
különböző terápiás foglalkozásokat, speciális szállítást,  
munkalehetőséget. 

Nappali intézményben 
40 fő, 16 életévet betöltött, akadályozottsággal  
élő ember számára, közösségi keretek között biztosítja a nappali ellátást és a 
szociális foglalkoztatást.  
Biztosítják az életviteli gondozást, az igény szerinti 1x étkezést, ügyintézést, 
tanácsadást, speciális szállítást, személyi segítést, mosási lehetőség biztosítását, 
pénzhasználat tanácsadást, gyógytornát, masszázst, munkalehetőséget. 



                         Intézményi foglalkoztató-szociális foglalkoztatás 

A lakóotthon, átmeneti otthon, nappali intézmény ellátottjai munka-rehabilitáció és fejlesztő 
felkészítő foglalkoztatás formájában látják el munkatevékenységüket.  
A munkák jelentős része bérmunka, melyek során nyomdai előkészítő tevékenységet, 
csomagolást végeznek az emberek. 

A foglalkoztatás során saját terméket is előállítunk, ezek a 
különböző méretű, formájú kőedények. 
A kül és beltéri szálerősített, fagyálló kőedények virágok, cserjék, 
díszfák ültetésére alkalmasak. 



Napsugár Aquapóniás és Szociális Központ 
Kaposvár Egyenesi u 74 

Az integrált intézmény keretein belül fejlesztő foglalkoztatás, fogyatékkal élő személyek 
nappali ellátása, valamint támogatott lakhatási szolgáltatás működik. 

Praktikus Holmik “Háza” 
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 7-17 

Kaposvár Kanizsa u 25 
 

Vásárolhatók: ágyneműk, törölközők, állatfigurás párnák, gyermekruhák, fürdőköpenyek, 
plédek, díszpárnák, ovizsák, tornazsákok… stb. 
Az üzletben működik cipőjavító műhely és gyors szolgáltató varroda is. 



Akadálymentes üdülés: Igal Napsugár Ház 
   



 Panziónkban akadálymentes infraszauna, két személyes pezsgőfürdő kád beemelő szerkezettel, 
kondicionáló gépek, udvari és beltéri játékok, csúszda, hinta, lengőteke, csocsó, sakk, kártya, 
társasjátékok, mini könyvtár, asztalitenisz, szalonnasütő, kerti bútorok, napozóágyak, WIFI, 
valamint akadálymentes parkolóhelyek ingyenesen használhatók. 
 
Az egész területe akadálymentes, kerekesszéket használó emberek által is használható, azonban 
személyi segítségnyújtást csak korlátozott mértékben tudunk biztosítani. 
 
Súlyosan fogyatékos, jelentős gondozásra, folyamatos életviteli segítségre, felügyeletre szoruló 
embereket csak kísérővel tudunk fogadni. 
Igény esetén, akadálymentes mikrobusszainkkal, a környéken lévő turisztikai helyszínekre – pl. 
Kaposvár Rippl Rónai Villa, Deseda Turisztikai Központ, Szenna Falumúzeum, Katica tanya 
gyermek és felnőtt élmény központ, stb. – programszervezést vállalunk. 
 
 Az elhelyezés egy-két-háromágyas, pót ágyazható, akadálymentes fürdőszobás, erkélyes, 
teraszos, TV-vel, hűtőszekrénnyel felszerelt szobákban történik. 
 
Az épület mindkét szintjén van teakonyha edényekkel, evőeszközökkel felszerelve, amelyet a 
vendégek használhatnak. A két szintet akadálymentes felvonó köti össze. 
 



            Támogató Szolgálatok 

Támogató Szolgálat ellátási területe: Nagyatádi járás , Csurgói járás, Barcsi járás,  
                                                                    Kaposvári járás területén lévő települések.  
A támogató szolgáltatás célcsoportja: Önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes 
látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, és halmozottan sérült, vagy autista személyek, akik a 
Támogató szolgálat működési engedélye alapján meghatározott közigazgatási területen 
életvitelszerűen tartózkodnak. A szolgáltatást csak szociálisan rászorult személyek vehetik 
igénybe, aki súlyosan fogyatékos személy, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi 
járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. 
 
A Támogató Szolgálat fogyatékos emberek számára nyújt: 
     - információs és kommunikációt segítő szolgáltatásokat 
     -  otthonukban történő személyi segítségnyújtást 
     -  speciális szállítást 
     -  életviteli és foglalkozási rehabilitációs tanácsadást 
     -   közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést  

 
 



Cipőjavító műhely 

A Cipőjavító műhely Kaposváron az Iszák utca 42  is 
működik. 
Mindenféle cipő javítását (sarkalás, talpalás, ragasztás) 
•Csizma cipzár cseréjét 
•Orthopéd cipők javítását 
•Bőráruk javítását, bőrkabát cipzár cseréjét 
•Táskák javítását, cipzár cseréjét 
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 8-16 óráig 

https://www.google.hu/maps/place/Kaposv%C3%A1r,+Isz%C3%A1k+u.+42,+7400/@46.3525036,17.7832522,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476815e4f75d262b:0x778009e00d35945d!8m2!3d46.3525036!4d17.7854409?hl=hu


Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet 

Vény beváltóhely, kötszerek és különböző inkontinencia termékeken túl, forgalmaz gyógyászati 
segédeszközöket, orvosi műszereket. Az egészségügyben alkalmazható eszközök teljes körű 
skálája megtalálható és szükség szerint megrendelés alapján beszerezhető (pl. TENS, 
vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, decubitus matrac, fertőtlenítő szerek, egyszer 
használatos eszközök, orvosi műszerek, masszírozó asztal, stb.).Akadálymentesítéshez tartunk 
rozsdamentes kapaszkodókat, speciális mosdókat, wc-ket. 



A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 
 
200fő munkatársat foglalkoztat  
Ebből 110 fő megváltozott munkaképességű. 



ISO minősítésű szolgálat 

OTTHONI SZAKÁPOLÁSI ÉS HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 
  
 
 
 
 

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének Otthoni Szakápolási 
Szolgálata 1994-ben Phare pályázatból indult majd 1996 decemberétől 
OEP(Országos Egészségbiztosítási Pénztár) napjainkban NEA ( Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő)  finanszírozott lett. 
 Az otthoni szakápolás a biztosított otthoni környezetében vagy tartózkodási 
helyén nyújt egyénre szabott, minőségi szakellátást, ápolást, egészségnevelést, 
tanácsadást, rehabilitációs beavatkozásokat, szakápoló és szakirányú 
tevékenységet végző személyzettel. 
 
 

Tevékenységi körünk:   
                              Szakápolás 
                              Gyógytorna 
                              Fizioterápiás kezelések    
 
 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://hu.wikipedia.org/wiki/ISO_9001


  
A szolgáltatások Kaposvár, Nagyatád városban és a megye 33 településein 
elérhetőek. 
  
 
 

Működési feltételek 
 Személyi feltételek 



Otthoni szakápolás  
igénybevételének feltételei  
 
Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető 
igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi 
végzettséghez nem kötött – kórházi ápolást 
igényelne, de azt helyettesíteni lehet az 
otthoni szakápolás körében nyújtható 
ellátásokból összeállított kezeléssel. Mivel az 
otthoni szakápolás bizonyos feltételek mellett a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást váltja ki, így 
annak részére, aki egészségi állapotánál fogva 
fekvőbeteg-szakellátásra nem szorul (például 
idősek otthonában lakó személy) otthoni 
szakápolás nem rendelhető el. 
Az otthoni szakápolás keretében nyújtható 
ellátásokat a beteg akkor veheti az 
egészségbiztosítás keretében díjmentesen 
igénybe, ha egészségi állapota miatt – a 
kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás 
helyett – a háziorvos az otthoni szakápolás 
szolgáltatást elrendeli.  



Az Egészségbiztosítási Alapból való támogatás 
további feltétele, hogy az ellátást az 
egészségbiztosítóval a feladat ellátására 
szerződött szakápolási szolgáltató a 
szerződésében meghatározott ellátási 
területen, az otthoni szakápolás 
igénybevételére jogosult személy otthonában 
nyújtsa.  
Az otthoni szakápolási szolgáltatók a 
finanszírozási szerződésekben rögzített keret 
mértékéig területi ellátási kötelezettséggel 
működnek. Ez azt jelenti, hogy minden 
hozzájuk érkező, ellátási kereten belüli 
rendelést kötelesek elfogadni. Kereten felül 
érkezett igényről a szolgáltatók tájékoztatni 
kötelesek a kezelőorvost annak érdekében, 
hogy a beteg ellátásáról más szolgáltatónál, 
vagy kórházba utalással tudjon gondoskodni. 
Az otthoni szakápolás időtartama alatt a 
beteg más szolgáltatótól kórházat kiváltó 
ellátást nem vehet igénybe.  



Egynapos beavatkozással összefüggésben 
elrendelhető otthoni szakápolás  
Az egynapos beavatkozással (az egészségügyi 
szakellátás társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV.2.) NM rendelet 9. sz. 
mellékletében felsorolt pl. egynapos sebészet, 
egynapos klinikai beavatkozás) összefüggésben 
otthoni szakápolás a következőkre figyelemmel 
rendelhető el: 
a sebészeti ellátást végző egészségügyi 
szolgáltató az egynapos beavatkozást 
megelőzően értesíti a háziorvost az otthoni 
szakápolás szükségességéről, 
a háziorvos az értesítés alapján előzetes 
elrendeléssel leköti a szükséges szakápolási 
kapacitást az otthoni szakápolást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatónál, 
az otthoni szakápolási ellátás az egynapos 
beavatkozással összefüggő varratszedésig 
tarthat. 

http://www.njt.hu/


Milyen ellátások végzünk az otthoni szakápolás keretében?  
 
Az otthoni szakápolás keretében a következő ellátások vehetők igénybe:   
- szondán át tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó ápolás, illetve ezek megtanítása, 
- tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, illetve ezek megtanítása, 
- katéterezés, illetve hólyagöblítéshez kapcsolódó ápolás, 
- intravénás folyadék- és elektrolit pótláshoz nem szájüregen történő gyógyszer beadáshoz 
kapcsolódó ápolás, 
- baleseti vagy műtétek utáni ápolás, és korlátozott önellátás esetén a testi higiéné biztosítása, 
valamint a mozgás segítése, 
- műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása,  
- sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelése 
- Szakma specifikus szájápolási tevékenységek műtét után, 
- dekubitálódott területek, fekélyek ápolása,  
- betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók 
helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó ápolás keretében: 

- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, 
- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, 
- hely- és helyzetváltoztatás segítése. 



Szükség szerinti, kiegészítő speciális eljárások: 
 

- UH inhalálás, légzésterápia, 
- szívó alkalmazása, 
- oxigénterápia. 

- tartós fájdalomcsillapítás, 
- beszédterápia a beteg állapotától függően,  
- gyógytorna,  
- elektroterápia, 
- otthoni parenterális (nem szájüregen keresztül történő) táplálás végzése 
kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség 
esetén dietetikus bevonásával. 









Mennyi időre rendelhető otthoni szakápolás? 
  
Az otthoni szakápolás keretében a 
díjmentesen nyújtott ellátás naponta egy, 
három órát meg nem haladó vizit.  
Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) 
rendelhető, azonban ismételt orvosi 
vizsgálatot követően, új elrendelő lap alapján 
az első elrendeléstől számított 12 hónapon 
belül további három alkalommal, összesen 56 
vizit mértékéig rendelhet el folyamatos ápolást 
a háziorvos, azzal, hogy ha napi többszöri 
látogatás szükséges, az akkor is csak egy 
vizitnek számít.   



56 vizitet meghaladó vizitszám rendelése  
Ha a beteg állapota szükségessé teszi az ezt 
meghaladó ellátást, akkor a háziorvos, a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
egyetértésével egyedileg meghatározott 
ápolási tevékenységekre további vizitszámot 
rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál 
rendelkezésre áll. A NEA közreműködését az 
otthoni szakápolást nyújtó szolgáltató 
kezdeményezi.  



Az Otthoni szakápolást nehezítő tényezők: 
Kötszercégek versenye 
Betegek felkeresése 
Orvos által elrendelt tevékenység vényeinek 
felülbírálása 
Szakorvosi javaslat figyelmen kívül hagyása 
Otthoni szakápolásban részesülő beteg gyógyulási 
folyamatának megzavarása. 
Kinek jobb a kötszere?  
Seb állapot figyelmen kívül hagyása 
Miért nem csökkentjük a kiadásokat? 
56 vizit 



2018-as évre szerződött vizitszámunk 8952 a teljes ellátásra szorultak szorzójával.  
 Teljesített vizitszám: 10828  
Finanszírozott vizitszámunk: 10020  
Túlteljesített vizitszámunk: 808 
Havonta:  62-68 fő beteg részesült a szolgáltatásainkban.  
Éves szinten: 816 fő került ellátásra 
   
Szakápolás: 6972 vizit 
Gyógytorna: 3120 vizit 
Fizioterápia: 736 vizit 
 
A 2018-as évben túlteljesített vizitszámainkat év végén a NEA kifizette. 
 
Betegjeink teljes és részleges ellátásra szorulnak. 
A 2018-as évben teljesített vizitjeink 60%-ban szakápolás, 40%-ban műtét utáni vagy egyéb 
betegségek következménye miatt végzendő gyógytorna és fizioterápiás kezelésekből 
tevődik össze.  
  
  

2018 év összesítése 



 
 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket 


