Vakok Állami Intézete
Tájékoztató
a Kérelem és Adatlap kitöltéséhez
Tájékoztatom, hogy kérelmével kapcsolatban, a döntés szakmai megalapozottságához
hozzájárul az Országos Felnőtt Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központ (továbbiakban
OFLÁK) vizsgálatán való részvétel. A vizsgálat alapján rehabilitációs javaslat készül,
amely tartalmazza az állapotfelmérést, a funkcionális látásvizsgálat eredményét, és
iránymutatást ad a rehabilitáció folyamatára. Kérem, hogy a vizsgálatra időpontkérés
érdekében hívja fel a 06-1-872-9557 vagy 06-20/404-9349 telefonszámot.
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
Az adatlapok kitöltésénél fontos, hogy minden kérdésre választ kell adni, jelölve a
nemleges választ is (nem vagy nincs szavakkal)!
A kérelem 5. pontja a jogi értelembe vett cselekvőképességre vonatkozik.
A cselekvőképességet érintő gondnokságnak két fajtája van:
 cselekvőképességet részlegesen vagy
 teljesen korlátozó gondnokság.
Kizárólag a bíróság jogosult a törvényi feltételeknek megfelelően gondnokság alá helyezést
elrendelni, melyről bírósági ítélet illetve a gyámhivatal által kiállított gondnokkirendelő
határozat születik. Egyéb esetben a kérelmező cselekvőképes.
Rehabilitációs
intézményi
ellátás

Ápológondozó
intézményi
ellátás

x

x

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a
jövedelem típusának megfelelő irat pl. nyugdíjas
igazolvány és a folyósítást igazoló bizonylat(ok),
vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás

x

x

A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a
kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a
betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés

x

x

Tartási vagy öröklési szerződés esetén az erre
vonatkozó iratok

x

x

A kérelemhez (másolatként) kötelezően
csatolandó dokumentumok

Elemi
Nappali
rehabiliellátás
táció

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
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x

Bár a kérelemhez nem, de a felvételi eljárás egy további pontján, szükséges lesz
beküldeni a fogyatékos személyek alapvizsgálatához további dokumentumokat is, pl.
- személyes iratok másolata (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya),
- 12 hónapnál nem régebbi szakorvosi leletek, zárójelentések, fogyatékosság, illetve a
betegség jellege szerinti szakorvosi vélemény, fogyatékosságával összefüggő egyéb
dokumentáció MÁSOLATA.
Kérem, eredeti dokumentumot ne küldjön!
Tájékoztatom továbbá, hogy hiánytalan kérelem beérkezése esetén a kérelmezőt
nyilvántartásba vesszük, s a beérkezést követő, 45 napon belül a VÁI-t képviselő szakmai
team előgondozásba vétel, és a felvétellel kapcsolatos döntés előkészítése céljából
otthonában felkeresi a jelentkezőt, tájékozódnak életkörülményeiről, egészségi állapotáról,
szociális helyzetéről, tájékoztatják őt az intézmény szolgáltatásairól.
Az intézményi elhelyezés iránti kérelemről az intézményvezető dönt az előgondozást
követően, az abban szereplő javaslat és a beküldött dokumentumok figyelembevételével.
Elutasítás esetén a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk, pozitív elbírálás esetén folytatódik a
felvételi eljárás, a 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet. a fogyatékos személyek
alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális
intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról – szerinti szakértői
vizsgálattal, a vizsgálatról szakvélemény készül.
A szakvélemény birtokában – a férőhelyek függvényében – az igazgató dönt az ellátást
igénylők elhelyezéséről vagy a várólistára helyezésről.
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