Vakok Állami Intézete
Tájékoztató
a Kérelem és Adatlap kitöltéséhez
A Vakok Állami Intézete keretei között működik az Országos Felnőtt Látásvizsgáló és
Állapotfelmérő Központ (OFLÁK), mely a felnőtt látássérült személyek funkcionális látásának
vizsgálatát és a látáson kívüli egyéb képességek, adottságok felmérését végzi.
Vizsgálatra jelentkezhetnek mindazok, akiknek látása súlyosan és maradandóan károsodott.
Ez lehet felnőtt korban bekövetkezett látásvesztés vagy veleszületett probléma, a szem
betegsége vagy idegrendszeri károsodás következménye. Azokat is várjuk, akiknek
látássérülése mellett más funkciójuk is sérült.
Bővebben az alábbi linken keresztül tájékozódhat: http://www.vakokintezete.hu/oflak.html
A vizsgálat előjegyzés alapján történik. Időpontot és további információt az alábbi
elérhetőségeken kaphat:
telefon: 06-1-872-9557; 06-20/404-9349, e-mail: oflak@vakokintezete.hu
A kérelem és adatlap dokumentum 7. pontja kapcsán a megjelölhető intézménytípusok:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
A székhely címe: 1146 Budapest, Hermina út 21.
Intézményi ellátás típusa:
• Látássérült Személyek Elemi Rehabilitációja (tanfolyam formájában),
• Rehabilitációs intézményi ellátás - határozott időre,
• Ápoló-gondozó intézményi ellátás (aktív korban, önellátó státusz esetén) –
határozott, vagy határozatlan időre,
• Nappali ellátás
Vakok Állami Intézete Rehabilitációs Telephelye
A telephely címe: 2890Tata, Deák Ferenc u. 5/B.
Intézményi ellátás típusa:
• Rehabilitációs intézményi ellátás- határozott időre.
Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona
A telephely címe: 1146 Budapest, Hungária krt. 146-148.
Intézményi ellátás típusa:
• Ápoló-gondozó intézményi ellátás –határozott, vagy határozatlan időre.
A kérelem kötelezően benyújtandó részei:
 Elemi rehabilitáció/Nappali ellátás: I, II adatlap
 Rehabilitációs intézményi ellátás: I, II, III, IV (1. és 2. pont) adatlap
 Ápoló-gondozó intézményi ellátás: I, II, III, IV adatlap
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A jövedelemnyilatkozatban szereplő
jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő
irat pl. nyugdíjas igazolvány és a folyósítást
igazoló bizonylat(ok), vakok személyi járadéka,
fogyatékossági támogatás
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A vagyonnyilatkozatban feltüntetett
pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a
bankszámlakivonat, a betétkönyv, illetve a
takarékbetét-szerződés
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Tartási vagy öröklési szerződés esetén az erre
vonatkozó iratok
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A kérelemhez (másolatként) kötelezően
csatolandó dokumentumok

Elemi
Nappal
rehabilit
i
áció
ellátás

Szemész szakorvosi, kezelőorvosi szakvélemény
A fogyatékosság fennállását igazoló, a
fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi lelet
vagy a súlyos fogyatékosság igazolása (súlyos
fogyatékosságát a rehabilitációs szakértői szerv
vagy jogelődjének hatályos határozata,
szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye
alapján igazolhatja, avagy a vakok személyi
járadékát/ fogyatékossági támogatást
megállapító határozattal), demencia esetén a
kórképet megállapító szakvélemény

x

