
Rehabilitációs lakóotthon 
 
 
A lakóotthon 8 fő fogyatékossággal élő személy számára nyújt bentlakásos ellátást, 
rehabilitációs céllal. 
Az igénybevevők részére életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátásuk mértékének 
megfelelő ellátást biztosítunk. 
 
Székhelye: Start Rehabilitációs Intézmény 
4400 Nyíregyháza, Liliom út 31. 
Telefon: 42/ 411 433/2059 
 
Telephelye: Start Rehabilitációs Intézmény  
Rehabilitációs célú lakóotthon 
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 53. 
 
Alapító: Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 
 
Fenntartói szervezet neve, székhelye: 
START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. 
4400 Nyíregyháza, Bujtos út 32. 
 
Lakóotthonba az a 18. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személy helyezhető el, aki:  

· a reá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem érte el, 
· rehabilitációs vizsgálaton részt vett és a vizsgálat 

eredménye indokolja a lakóotthoni elhelyezést, 
· önellátásra legalább részben képes, 
· elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma 

költségeinek viseléséhez, 
· folyamatos, tartós ápolást, felügyeletet nem igényel 

 
Az átfogó rehabilitációs vizsgálat elvégzését a felvételi adatlap benyújtása után az intézmény 
kezdeményezi a területileg illetékes rehabilitációs és szociális bizottságnál. 
 
Ellátási terület 
Jelentkezni az ország egész területéről lehet. 
 
Tevékenységeink 
Életvezetési, pszichés, mentális, szociális és foglalkozáshoz való segítségnyújtásra irányul. 
 
Foglalkoztatás szervezése 
Amennyiben a szakértői bizottság alkalmasnak találta az ellátottat a foglalkoztatásra, a 
dolgozók munkaszerződés alapján dolgoznak, amelyért munkabért kapnak. 
 
Egészségnevelés: 

· egészségi állapotuk fenntartására, javítására való képességük fejlesztése, 
· gyógytestnevelés, rehabilitációs torna, masszázs, gyógytorna, 
· foglalkozások az egészséges élet szokásainak elfogadására, alkalmazására, 
· aktivitást segítő fizikai tevékenységek, 



· szellemi és szórakoztató tevékenységek (olvasás, tévézés, játékok, vetélkedők, 
zenehallgatás) 

· kulturális tevékenységek (rendezvények, ünnepek, névnapok, kirándulások, 
kiállítások) 

 
Mentálhigiénés ellátás: 

· személyre szabott bánásmód,  
· egyéni, csoportos megbeszélések, konfliktushelyzetek megelőzése, 
· szabadidő hasznos és megfelelő eltöltése, 
· hitélet gyakorlásának lehetősége, 
· segítségnyújtás a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. 

 
Pedagógiai fejlesztés: 

· pedagógiai célú speciális rehabilitáció, 
· önállóság fejlesztése, 
· társadalmi normáknak, elvárásoknak való megfelelés segítése. 

 
Szolgáltatásaink: 

· lakhatás, 
· étkeztetés, 
· mentálhigiénés gondozás, 
· az önálló, részben önálló életvitelhez szüksége feltételek biztosítása, 
· foglalkoztatáshoz történő hozzájutás segítése 
· szabadidős programok szervezése 

 
Igényelhető szolgáltatások: 

· munka jellegű szolgáltatás szervezése, 
· pénzkezeléshez segítségnyújtás, 
· egészségügy, mentálhigiénés alapszolgáltatás, életvezetési tanácsadás, 
· szabadidős programok, rendezvények, kirándulások szervezése. 

 
Egészségügyi ellátás: 

· egészségmegőrző felvilágosítások, 
· szükség szerinti ápolás, 
· szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás, 
· kórházi kezeléshez való hozzájutás. 

 
 
Térítési díj: 
Az intézmény a szolgáltatást a jogszabályok és a fenntartó által meghatározott személyi 
térítési díj ellenében nyújtja. A személyi térítési díj az ellátást igénybe vevő rendszeres havi 
jövedelmének az 50%-a. 
 
Jelentkezési szándékát a következő elérhetőségeken jelezheti:  
 
Telefon   : 06/42-411-433 
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u 32. 
e-mail:      startrehab@chello.hu 
 


