
 

 

 

 

Szabályzat az Angyalház a Szabad Alkotások Központja mőködésérıl és szolgáltatásainak 

igénybevételérıl, valamint a Központ házirendje 
 

 

I. Fejezet  

A Szabályzat alapvetı rendelkezései  

(1)   Az Angyalház a Szabad Alkotások Központja (továbbiakban: Angyalház) az irodalom, képzımővészet, és a 
zenemővészet alkotó tevékenységének elısegítésére biztosítja a lelki betegséggel, mentális problémával és 
pszicho- szociális fogyatékkal élık számára szolgáló alkotó környezetet. Az Angyalház a harmadlagos prevenció 
színtere kíván lenni. Az egészségügyi fekvıbeteg ellátó rendszer és a társadalom között képez egy átmenetet, 
mely elısegíti az igénybevevık reszocializációs törekvéseiket. 
 
Az Angyalház a Budapest XIII ker. Szent László utca 55/b. sz. alatt lévı ingatlanban mőködik. 
 
(2) Az Angyalház feladata 
Biztosítani a képzımővészek részére, a napközbeni egyéni mőterem, szakmai támogatás és térítésmentes 
anyagellátást az alkotófolyamat ideje alatt.  Zenészeknek próbaterem, Íróknak – költıknek nyugodt alkotói 
körülmények, mindhárom mővészeti ágban mentori segítséggel. 
 

• Védi, óvja az alkotókat úgy, hogy mesterségesen kedvezıbb környezetet teremt számukra a kórházi v. 
egyéb viszonyoknál, és ezzel egy ún. inkubátorház hatást hoz létre. 

• Infrastruktúrát, helyet, szolgáltatásokat, szakmamővészeti mentorálast biztosít az alkotók részére.  
 
(3) Az Angyalház jogállása és a felelısségek meghatározása 
 

• Az Angyalház a Nyírı Gyula Kórház I.sz. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályának vagy 
a Pszichiátriai Szakambulanciájának kihelyezett részlege 

• Az Angyalházban kizárólag mővészeti-alkotómunka folyik mővész-mentorok személyes segítsége 
mellett.  

• A program koordinátora és szakmai* felelıse: Dr. Kassai-Farkas Ákos 
• A program szervezıje: Pop Marcel 
• Az alkotóház munkájában közremőködik a Pszichiátria Jövıjéért Alapítvány (továbbiakban: 

Alapítvány).  
• A program adminisztratív felelıse: Herr-Varga Ilona 
• Napi szinten a mellékelt táblázatban megjelölt beosztás és mővészeti ág szerint mővészeti szakemberek 

(a továbbiakban mentorok) támogató-segítı tevékenységet folytatnak. 
 
*A szakmai felelısség az inkubátorház szellemében értendı 
 
(4)  Az Angyalház szolgáltatásai: 
  

• Szakmai tartalmú szolgáltatások: általános és mővészeti szaktanácsadás nyújtása meghatározott 
területeken (festészet, írás, zene) mentorok bevonásával és segítségével  

• Ingyenes helyiség, anyagok és eszközök biztosítása (pályázati vagy egyéb forrásokból) 
• Kiállítás szervezési és kivitelezési szolgáltatás 

 
(5)   Az Angyalház igénybevevıi:  
 
Az állandó foglalkozások kedvezményezettjei (igénybevevık) a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelıen 
kerülnek kiválasztásra.  



• Minta: pl.” Az igénybevevık a fentebb megjelölt mővészeti ágankénti három-három személy, aki 
megfelel a mindenkori pályázati feltételeknek” (lásd 1.sz. melléklet) 

• az alkotómővészettel hivatásszerően foglalkozó, akik szakmai vendégnek minısülnek  
• nyílt napokon az elıre meghirdetett kiírás feltételeinek megfelelıen 

(6) A foglalkozások jellege: 

 

• Állandó foglalkozások 
• Idıszakosan foglalkozások: negyedévente az Angyalház nyílt napokat szervez. A „Nyílt Napok” 

jelentkezési feltételeinek meghirdetését elıre az Angyalház honlapján teszi közé (www.angyalhaz.hu)  
 

(7) Az Angyalház mőködési rendje „Házirend” 2.sz.melléklet 
 

• Az állandó foglalkozások idıbeosztása: hétköznap 10-15 óra között 
• Az Angyalház nyitása: 8.30  
• Az Angyalház zárása: 15.45 
 (felelıs: a mindenkori megbízott) 
• A nyitás-zárás alkalmával a megbízott ellenırzi a ház berendezéseit (mőködıképesség, állapot) 
• Az állandó foglalkozások alkalmával állandó mentori jelenlétet biztosít a Angyalház  
• A mentorok jelenlétét és idıbeosztását az 3. sz. melléklet részletezi 

(8) A Szabályzat rendelkezései kiterjednek az Alapítvány  kezelésében álló alkotóház szolgáltatásait igénybe 
vevı, a 5. pont alapján meghatározott igénybevevık („Pályázók”) körére.  

(9) Az Angyalházban pályázó, vagy bárki harmadik személy kizárólag mentor, vagy az Intézmény 
munkatársának jelenlétében tartózkodhat.  

(10) Az Angyalházba belépık, az ott tartózkodók kötelesek a berendezési- és felszerelési tárgyait 
rendeltetésszerően használni, állagukat megóvni. A nem rendeltetésszerő használatból eredı károkat a károkozó 
köteles megtéríteni, a helyiségeket tisztán tartani.  

(11) Az épületben tilos a dohányzás! 

(12) Kérjük, hogy készpénzt, értéktárgyakat ne hozzon magával, mert az azok elvesztésébıl, eltőnésébıl eredı 
károkért az Intézmény nem vállal felelısséget.   

II. Fejezet  

Az alkotóházi szolgáltatások igénybevételének rendje  

(1)  A pályázatot elnyert igénybevevıvel az Angyalház Megállapodást köt.  (4.sz. sz. melléklet).  

III. Fejezet 

Egyéb szabályok  

• Az alkotóház az alkotótevékenység zavartalanságának biztosítása érdekében házirendet köteles 
közösségi térben elhelyezni. Az alkotóházban a képzımővészek, írok, valamint a zenei tagok részére 
alkotó helyiség kijelölése szükséges (az aktuális szükséglet szerint változtatható):  

- 1. szoba - zenei tagok részére  

- 2. ,3, 4. szoba – képzımővészek részére.  
- 5- írók részére 

 
• A benntartózkodással felmerülı egyéb költségek mindig az igénybevevıket terhelik.   



IV. Fejezet  

Az igénybevételt kizáró okok  

(1)   Az igénybevételt nem kezdheti meg az a személy, aki súlyos fertızı betegségben szenved, vagy egyébként 
önmagát ellátni nem tudja.  

(2)   Az alkotóház Házirendjének betartása minden igénybevevı kötelessége. Ennek megszegése esetén az 
alkotóház vezetıje megszakíthatja az ott tartózkodást kitiltással. Súlyosabb rendbontás esetén az alkotóház 
vezetı jegyzıkönyvet köteles készíteni, mely tartalmazza a károkozás tényét, annak körülményeit, az okozott kár 
összegét. A kárt a károkozó köteles megtéríteni. 

VI. Fejezet  

Záró rendelkezések  

(1) Jelen Szabályzat 2011. január. 1 én lép hatályba.  

(2)  Jelen szabályzat módosítására a koordinátor jogosult.  

Budapest, 2011-01-01  
 


