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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVRŐL 
 
 

SZOCIÁLIS FELADATOK 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013.01.01.-2013.06.30. időszakban, míg az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013.07.01.-től kezdődően a Társulási Megállapodásában 
foglaltak alapján látja el a működési területén a szociális tevékenységet.  
 

I. időszak (2013.01.01. – 2013.06.30.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által 
fenntartott szociális intézményrendszer bemutatása 

 
Remény Alapszolgáltató Központ (Székhely: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) 
Az intézmény keretében működtetett ellátások: 
Szociális alapellátások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása  
Gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás 
Szakosított ellátás: ápolást-gondozást nyújtó intézmény  

 
II. időszak (2013.07.01. – 2013.11.30.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 

által fenntartott szociális intézményrendszer bemutatása 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetésével, és így az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás megalakulásával az eddigi szociális ellátórendszer is átalakításra került. 
 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ fenntartója 2013. július 01. napjától az Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás lett.  
Az intézmény székhelye:  

6647 Csanytelek Kossuth u. 39.  
Az intézmény telephelye(i), kirendeltsége(i): - 

6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.: 
    Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások:  

      Nappali ellátás- idősek klubja 
Étkeztetés 

      Házi segítségnyújtás 
      Családsegítés 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások: 
  Gyermekjóléti Szolgáltatás 
  

Az intézmény nyitva álló helyiségei: 
6645 Felgyő, Széchenyi út 2.: Étkeztetés 
      Házi segítségnyújtás 
      Családsegítés 
      Gyermekjóléti szolgáltatás 
6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.: Családsegítés 

      Gyermekjóléti szolgáltatás 
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Az intézmény az alábbi ellátási területen és engedélyezett ellátási létszámmal látja el a feladatot 
2013. július 01. napjától: 
 
Szociális alapellátások:  
 

 nappali ellátás- idősek klubja  
Ellátható személyek száma: 40 fő 
Ellátási terület: Csanytelek község közigazgatási területe 

            Az intézmény telephelye: 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2. 
 

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, 
továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni 
étkeztetését.  
Klubunk munkanapokon tart nyitva, de igény esetén lehetőséget biztosítunk az ünnepnapokon való 
igénybe vételre. A klub 40 férőhelyes, várakozók nincsenek. 
Hagyományőrző jelleggel minden jeles ünnepet megünnepelünk a klubtagokkal 
 farsang,  
 anyák napja, 
 idősek napja, 
 közös névnapolás, 
 télapó és karácsonyi ünnepség, 
 szilveszteri mulatság. 

 
Az idősek klubjának rendezvényei nyitottak, sokszor együtt ünnepelnek az idősek otthonának lakói, 
az egyesületi tagok és a klubtagok. A klubtagok aktívan részt vesznek a község által szervezett 
rendezvényeken pl: falunap, iskolásokkal együtt szervezett ünnepségek, óvodában rendezett 
egészségnap, stb. 
Szabadidős programokat szerveztünk, kirándulásokat különböző fürdő helyekre, (Gyopárosfürdő, 
Mórahalom, Cserkeszőlő). Többször voltunk színházban, múzeumban.  
A klub szolgáltatását térítésmentesen biztosítjuk. 
 
Nappali ellátásban 2013. évben átlagosan 38 fő részesült.  
2013. év december 31-én az ellátottak száma: 40  fő 
          Férfi:    5 fő 
          Nő:      35 fő 
 Az év során 
 Ellátásba került: 2 fő 

       Férfi:  0 fő 
       Nő:     2 fő 

 Megszűnt:    2  fő 
       Férfi:     0  fő 
       Nő:        2   fő 

 
 étkeztetés 
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Ellátható személyek száma: 120 fő 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő községek közigazgatási területe 
Telephelye: 6647 Csanytelek Baross G. u. 2. 
 

Alaptevékenységünk körébe tartozik a szociális étkeztetés biztosítása. 

Étkeztetés igénybe vétele esetén kiterjed azokra a szociálisan rászorultakra, akiknek kora, egészségi 
állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedély betegsége, hajléktalansága miatt 
indokolt az intézmény által biztosított szolgáltatás. 
Étkeztetésre jogosult az, aki háziorvosa igazolása szerint mozgásában korlátozott, krónikus, vagy 
akut beteg, fogyatékosságát pszichiátriai betegsége, hajléktalansága, vagy szenvedélybetegsége 
miatt önmagáról, vagy az előzőekben felsorolt okok valamelyikének fennállása miatt eltartottjáról 
gondoskodni képtelen. 
Napi egyszeri meleg ételről gondoskodunk a szociálisan rászorult személyeknél. Igény esetén 
reggelit, vacsorát is biztosítunk.  
Az étel előállítását intézményen kívüli szervezet által, vállalkozóval, szerződéses megbízás útján a 
KÉBSZ Kft. Iskola Konyha biztosítja. Az étel elkészítését biztosító vállalkozóval folyamatos 
kapcsolattartás és koordináció történik a még színvonalasabb szolgáltatás érdekében. A működést a 
HACCP rendszer szabályozza. 
Az étkeztetés keretében biztosítjuk helyben fogyasztás esetén az étel melegítésének lehetőségét és a 
kiszolgálását. 
 
2013. év december 31.-én az ellátottak száma:  
 
Csanytelek:     54 fő (férfi:     20 fő, nő:       34 fő) 
 Az év során 
 Ellátásba került: 19 fő 

       Férfi:     6 fő 
       Nő:      13 fő 

 Megszűnt:     18  fő 
       Férfi:      6  fő 
       Nő:       12   fő 

 
Felgyő: 56 fő 
          Férfi:   24 fő 
          Nő:      32 fő 
 
 Az év során 
 Ellátásba került: 59 fő 

       Férfi:  26 fő 
       Nő:    33 fő 

 Megszűnt:    3  fő 
       Férfi:     2  fő 
       Nő:       1   fő 

Az ellátottak étkeztetése az ellátott igényének megfelelően az alábbiak szerint történhet:  
-  Az étel elvitelének lehetőségével  
-  Az étel helyben fogyasztásával 
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-  Az étel lakásra szállításával 
 
 Csanytelek  Felgyő 
 Elvitel Kiszállítás Elvitel Kiszállítás 
Férfi 14 6 13 11 
Nő 7 27 16 16 
Összesen 21 33 29 27 
 
Helyben fogyasztás nem volt. 
 
Szociális étkeztetésre külön személyzetünk 2013 évben nem volt. Csanyteleken a nappali ellátás 
szakfeladaton lévő gondozó, illetve a bentlakásos intézmény mentálhigiénés munkatársa végezte a 
feladatot. Felgyőn egy házi szociális gondozó végzi az ebéd kiszállítását. Abban az esetben, amikor 
a házi segítségnyújtást végző munkatárs szállítja ki az ebédet akkor ez a házi segítségnyújtás 
gondozási számainak rovására történik, mert ez naponta két órával rövidíti a házi gondozásra szánt 
időt. 
 

 Házi segítségnyújtás 
Ellátható személyek száma: 72 fő 
Ellátási terület: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe 
Telephelye: 6647 Csanytelek Baross G. u. 2. 
 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, mellyel az igénybe vevő önálló életvitelének 
fenntartását a szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk   
 az alapvető gondozási, ápolási feladatokat, 
 az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködést, 
 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 
 
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi 
segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 
Házi segítségnyújtás csak a gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható. A gondozási 
szükséglet vizsgálatot az intézményvezető, illetve az általa meghatalmazott személy végzi el. 
A házi segítségnyújtást a meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de 
legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a 
szolgáltatást igénybe vevőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás 
igénybevételének lehetőségéről. 
A házi segítségnyújtás során nem volt fertőző beteg gondozására szükség.  
2013. évben 7 ellátotti körzet került kialakításra az ellátottak számának növekedése miatt.  
Alapellátásban előírt feladatot 7 fő szakképzett gondozó látja el.  



 
            Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

6647. Csanytelek Kossuth utca 39. 
Telefon: 63/478 004  20/9762673 Fax.: 63/578-517 E-mail: remeny@csanytelek.hu 

 

 
2013. év december 31.-én az ellátottak száma 
 
Csanytelek:    44 fő 
          Férfi:      6 fő 
          Nő:       38 fő 
  
Az év során 
 Ellátásba került: 13 fő 

       Férfi:  2 fő 
       Nő:     11 fő 

 Megszűnt:    5  fő 
       Férfi:   2  fő 
       Nő:      3   fő 

 
Felgyő:          16 fő 
          Férfi:     5 fő 
          Nő:      11 fő 
 
 Az év során 
 Ellátásba került: 19 fő 

       Férfi:            6 fő 
       Nő:             13 fő 

 Megszűnt:    3  fő 
       Férfi:   1  fő 
       Nő:     2   fő 
 

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen 
 az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
 az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
 közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
 közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 
 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, 
 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
 részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében, 
 az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban, 
 az előgondozást végző személlyel való együttműködés, 
 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 
 A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális 

alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. 
 
A gondozási tevékenységeket a hét munkanapjain 8-16 óra között biztosítjuk, egyénre szabottan, az 
ellátottal egyeztetve a napszak meghatározott idejében végzi a házi gondozó. 
Az ellátottaink számára biztonságot, mentális stabilitást jelent a gondozónő megjelenése, a róluk 
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való gondoskodás, odafigyelés, megértés. 
Leggyakoribb feladatok közé a bevásárlás, a gyógyszerfelíratás és kiváltás, a takarítás és a hivatalos 
ügyek rendezése, tisztálkodásnál való segítség volt. 
Általában az egy és két órás gondozási szükséglet igénye merül fel a gondozottaknál. 
 

 családsegítés 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek közigazgatási területe 
Nyitva álló helyiségek:  
Felgyőn: 6645 Felgyő, Széchenyi út 2. 
Tömörkényen: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 
 

A  családsegítés  a  szociális  vagy  mentálhigiénés  problémák,  illetve  egyéb  krízishelyzet  miatt  
segítségre  szoruló  személyek,  családok  számára  az  ilyen  helyzethez  vezető  okok  megelőzése,  
a krízishelyzet  megszüntetése,  valamint  az  életvezetési  képesség  megőrzése  céljából  nyújtott 
szolgáltatás.  
 
A  családok  segítése  érdekében  veszélyeztetettséget  és  krízishelyzetet  észlelő  jelzőrendszer  
működik.  A  jegyző,  a  járási  hivatal,  továbbá  a  szociális,  egészségügyi  szolgáltató,  intézmény,  
valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a  
társadalmi  szervezetek,  egyházak  és  magánszemélyek  jelezhetik  a  családsegítést  nyújtó 
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.  
A  családsegítés  keretében  a  szociális,  életvezetési  és  mentálhigiénés  tanácsadást,  az  anyagi 
nehézségekkel  küzdők  számára  a  pénzbeli,  természetbeni  ellátásokhoz,  továbbá  a  szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,  a családgondozást, így a családban jelentkező 
működési  zavarok,  illetve  konfliktusok  megoldásának  elősegítését,  közösségfejlesztő,  valamint  
egyéni  és  csoportos  terápiás  programok  szervezését,  a  tartós  munkanélküliek,  a  fiatal 
munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a  
krónikus  betegek,  a  szenvedélybetegek,  a  pszichiátriai  betegek,  a  kábítószer-problémával 
küzdők,  illetve  egyéb  szociálisan  rászorult  személyek  és  családtagjaik  részére  tanácsadás 
nyújtását,  a  családokon  belüli  kapcsolaterősítést  szolgáló  közösségépítő,  családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő 
családokat segítő szolgáltatásokat biztosít a feladatot ellátó.  

2013-ban a családsegítőben  

 a szolgáltatást igénybe vevők száma: 1076 fő 
 az igénybe vevők közül az új és a régi igénybe vevők száma  

 új:     381 fő 
 régi:  695 fő 

A családsegítő szolgálatnál esetkezelésben részesülők száma az esetkezelések jellege szerint:  
Szociális, mentálhigiénés: 72 fő  
Pszichológiai: - 
Jogi: - 
Egészségügyi, orvosi: 2 fő  
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Munkavállalási,pályaválasztási: 42fő  
Egyéb esetkezelés: -  
 
Csoportokban végzett családsegítő tevékenység : 
Önsegítő csoport: 4 csoport  116 résztvevők  
 
Egyéb szolgáltatótevékenység (minden szolgáltatást igénybe vevőre vonatkoztatva): 
 
Szolgáltatások közvetítése 54  
Szolgáltatások nyújtása 591  
Dologi javak közvetítése és nyújtása 568  
Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás  
Beilleszkedési program 37  
Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás 65  
Mediáció és konfliktuskezelés 3  
Prevenciós programok 63  
Klubfoglalkozások 28 
 

 Gyermekjóléti szolgáltatás 
Ellátási terület: Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek közigazgatási területe 
Nyitva álló helyiségek: 
Felgyőn: 6645 Felgyő, Széchenyi út 2. 
Tömörkényen: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 
 

A szolgáltatás feladatait ellátja két fő gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó, napi négy órában.  
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek jogait védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi és lelki egészségének megőrzését, családban történő 
nevelkedését. A gyermek és a már kialakult veszélyeztetettségének megelőzését a már kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését. 
 
Feladata:  
 
- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése 
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.    
- a szociális válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása 
- szabadidős programok szervezése 
 hivatalos ügyek intézésének segítése 

 
 
 
 
Gyermekjóléti szolgáltatás adatai 2013. évben 
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Szolgáltatást igénybe vevő Felgyő Tömörkény Csanytelek Összesen 
Család  6 7 23 36 
Gyermek  11 21 47 79 
Új család  1 1 5 7 
Új gyermek  4 1 10 15 
Kikerült család  0 0 5 5 
Kikerült gyermek  0 0 9 9 
 

Védelembe vételi adatok Felgyő Tömörkény Csanytelek Összesen 
Védelembe vett család  1 1 4 6 
Védelembe vett gyermek  1 3 6 10 
Új család  0 0 2 2 
Új gyermek  0 0 4 4 
Kikerült család  0 0 3 3 
Kikerült gyermek  0 0 3 3 
 

Szakmai tevékenység Felgyő Tömörkény Csanytelek Összesen 
Információnyújtás 2 7 48 57 
Tanácsadás 6 36 59 101 
Segítő beszélgetés 17 76 287 380 
Ügyintézés segítése 3 5 55 63 
Családlátogatás 6 16 213 235 
Közvetítés más szolgáltatás 
igénybe vételére 3 8 4 15 

 
Kezelt probléma típusok Felgyő Tömörkény Csanytelek Összesen 

Anyagi, megélhetési 4 19 44 67 
Gyermeknevelési 13 27 18 58 
Magatartászavar 0 13 22 35 
Családi konfliktus 10 30 7 47 
Család életvitele 9 18 18 45 
Szülői elhanyagolás 1 0 7 8 
Bántalmazás 0 0 0 0 
 
 
Szakosított ellátás:  
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 Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona 
Ellátható személyek száma: 26 fő 

 
Idősek otthona ellátásunk során biztosítjuk az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos 
segítséggel képes személyek teljes körű ellátását. Szolgáltatásainak célja, az igénybe vevő, 
gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, melynek mértékét és 
módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi,- szociális és pszichés állapota alapján 
határozzuk meg úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben 
érvényre jusson. 
Ellátottak köre: az otthonba azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását és 
teljes körű ellátását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem 
igényel. Az idősek otthonába az a 18.-életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt 
nem tud önmagáról gondoskodni.  
Folyamatos, 24 órás szolgálatot, a működéshez szükséges személyi és részben tárgyi feltételeket, 
teljes körű ellátást biztosítunk. Az idősek otthona kihasználtsága 100%-os, várakozók száma havi 4 
- 6 fő.  
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. 
 
A bentlakásos ellátás engedélyezett létszáma: 26 fő 
Lakók létszáma 2013. december 31. napján: 25 fő, ebből 19 fő nő és 6 fő férfi. 
Az idősek otthona ellátás során az ellátottak átlaga az elmúlt évben 24 volt.  
2013. év december 31.-én az ellátottak száma: 25 fő 
             Férfi:  6   fő 
             Nő:    19  fő 
 Az év során 
 Ellátásba került:  15 fő 

       Férfi:   2  fő 
       Nő:    13  fő 

 Megszűnt:  15 fő 
       Férfi:   3  fő 
       Nő:    12  fő 

 
A megszűnés oka 6 esetben elhalálozás volt, 8 esetben gondozásának indokoltsága megszűnt, 
áthelyezéssel való megszűnés 1 esetben történt.  
 
Egyre inkább jellemző, hogy az ellátást igénybe vevők rossz egészségi és fizikai állapotban 
érkeznek az otthonba. Szinte 100%- ban nagyon elesett állapotban vannak az intézményi 
felvételkor, ezért ez egyre nagyobb feladatot kíván az intézmény munkatársaitól. Sajnos jellemző, 
hogy az újonnan felvettek csak néhány hetet, hónapot töltenek az intézményben és meghalnak. 
Ezért nehéz az engedélyezett létszámot tartani. A felvételek folyamatosak, gyakran előfordul, hogy 
mire a felvételi eljárás végére érünk. addigra meghal a kérelmező, tehát be sem kerül az 
intézménybe. 
Intézményünk megértésen, feltétel nélküli elfogadáson és tisztességen alapuló intézményrendszer, 
mely hídként tartja össze a szükség és betegség miatt egyébként szétszakadásra ítélt családokat. 
Munkatársaink hiteles segítőként állnak a demenciával küzdők, a betegségekkel harcolók, a 
mozgásukban korlátozottsággal élők és családtagjaik mellett. 
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Középpontban a gondozottak állnak, az ő és hozzátartozóik igényei és elvárásai az elsődlegesek 
számunkra. Oly módon építjük a velük való kapcsolatot, hogy tovább erősödjön a bizalom az 
intézményünk iránt. Büszkélkedhetünk azzal, hogy az intézménybe a megye egész területéről 
érkeznek, többször találkozunk olyan telefonhívásokkal, hogy ismerőstől, rokontól hallották, hogy 
jó itt lenni nálunk, ezért szeretnék az ő hozzátartozójukat is hozzánk hozni. 
 
Gondozási, ápolási tevékenységek 
 
A gondozás, ápolás mértékét mindenkor a lakó egészségi állapota, egyéni szükséglete határozza 
meg. A gondozónők munkája több az egyszerű ellátásnál, törődést és együttérzést is jelent.  
A hivatás végzéséhez olyan speciális ismeretek és készségek szükségesek, amelyek elősegítik a 
lakók lelki, testi és szociális fejlődését. 

 havonta vérnyomás, testsúly ellenőrzés, 
 cukorbetegeknek hetente, ill. szükség szerint vércukormérés, 
 háziorvosi ellátás, 
 vérvételek helyben történnek, 
 szakorvosi vizsgálatokra időpontkérés, rendelőbe bejutáshoz betegszállítás megrendelés, 
 gyógyszerelés, gyógyszerek felíratása, szükség szerint kiváltása, 
 segítség étkezésben, folyadékpótlásban, hely-és helyzetváltoztatásban, 
 inkontinenciában szenvedő lakóknak segítségnyújtás, 
 sürgősségi, valamint kórházi kezeléshez ellátáshoz való hozzájutás, 
 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. §- ában meghatározott gyógyszerellátás, gyógyászati 

segédeszközökkel való ellátás, 
 lakók testi - lelki állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, 
 segítségnyújtás a napi élet menetében, (mosdatás, öltözködés), 
 a személyi higiéné biztosítása (fürdetés), 
 életveszélyes állapotok felismerése, megelőzése, 
 kenőcsök felvitele, bedörzsölések alkalmazása, kötések felhelyezése, 
 halott ellátás. 

 
Fizikai ellátás: 

 az intézmény lakói részére napi háromszori, diéta esetén ötszöri étkezést biztosítunk, 
 ruházatot szükség esetén pótolunk, tisztításukról az intézmény saját mosodája gondoskodik, 

javításáról pedig vagy a mosónő, vagy a lakótársak, 
 a lakók személyi higiénéjének biztosítása, 
 hajvágást, borotválást, körömvágást szükség esetén a gondozónő végzi, igény szerint térítés 

ellenében igénybe vehető fodrász, manikűr- pedikűr, 
 takarítást naponta, hetente, szükség szerint gyakrabban végezünk. 

 
A szolgáltatást igénybe vevők alapápolásban részesülnek, azonban megfigyelhető a szakápolás 
iránti szükséglet (katéterezés, vérvétel, injekciózás, sebellátás stb.) Korábbi években, akik 
beköltöztek az idősek otthonába azok még jól bírták magukat, tulajdonképpen csak a közösség 
miatt éltek az intézményben, vagy azért, hogy szükség esetén felügyelet alatt legyenek. Mára ez 
megváltozott, gyakran kórházi ápolási feladatokat látnak el a munkatársak. 
 
Egészségügyi ellátás 
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Egészségügyi ellátás keretében személyre szóló, egyéni szükségletnek megfelelő 24 órás 
felügyeletet, gondozást, ápolást biztosítunk. Az egészségügyi ellátás a gyógyító - megelőző ellátás 
alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható 
szét. Az intézményben egészségügyi ellátás célja, feladata az egészségmegőrzés, az egészség 
védelme, a megbetegedés megelőzése, a már kialakult betegségek korai felismerése és gyógyítása, 
az állapotromlás megakadályozása, a gyógyíthatatlan beteg panaszainak enyhítése. 
Intézményünk háziorvosa az elmúlt évekhez hasonlóan rendszeresen látogatta lakóinkat, a hétfői és 
csütörtöki napokon. 
A havi gyógyszerfelírás, az orvos által előírt diéták betartása, a magas vérnyomás, a cukorbetegek 
hetenkénti állapotának ellenőrzése és figyelemmel kísérése, esedékes vérvételek, éves 
szűrővizsgálatok és védőoltások változatlanul jól működtek. 
Ellátottaink egészségi állapota, mozgáskészsége, aktivitása határozta meg mobilizálásukat. 
A gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégek lehetővé tették, hogy a mozgásukban korlátozott 
lakóink járókeretekhez, kerekes székekhez, szoba-WC-hez, fürdető székhez, támbothoz jussanak. 
A rendszeres orvosi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás, szűrés, gyógykezelés, gondozás és ápolás, 
szakellátáshoz jutás, egészségügyi tanácsadás most is a fő pillérje volt az ellátásnak. Négy órán túli 
ápolási igény meg is követeli ezeket a feladatokat. 
Az intézetben egyénre szabott gyógyszerelő program működik, melyet a naprakészen vezetünk. A 
program tartalmazza az ellátottak gyógyszerfelhasználását és számlázását egyaránt. 
A gyógyszerek emelkedő árai miatt minden évben indokolt felülvizsgálni az intézményi alaplistába 
tartozó gyógyszerek körét, mert egyre nehezebb az abban szereplő gyógyszerek biztosítása az 
ellátottak számára. 
 
Mentálhigiénés ellátás 
 
A mentális gondozást prioritásként kell szerepeltetnünk gondoskodó tevékenységünk során, hiszen 
tudjuk, hogy az idősek szomatikus tüneteit gyakran nem a szervek működésének zavarai okozzák, 
hanem a pszichikus működés deficitjei miatt alakulnak ki úgynevezett pszichoszomatikus tünetek. 
A foglalkoztatás által megtarthatók a képességek, a szunnyadó készségek felébreszthetőek, illetve 
az értelmi és fizikális leépülés megállítható. 
A mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás célja, az ellátottak aktivitásának megőrzése, 
fejlesztése a szomatikus-pszichés állapotok szinten tartása. 
Formái: 

 egyéni foglalkozás, 
 segítő beszélgetés, 
 kreatív foglalkozás, 
 művészeti foglalkozás, 
 munkajellegű foglalkozás. 

Minden esetben a foglalkoztatás célja: 
Elsődlegesen az örömforrás megtalálása, élvezetes együttlétek megteremtése, a felszabadult együtt 
töltött idő hasznos eltöltése, ami által a magány az apátia esetleg elkerülhető. 
Másodlagos cél a készségek megtartása, esetleg fejlesztése, az aktivitás növelése, a társas 
kapcsolatok megőrzése, a kommunikáció és a társas készségek fejlesztése. 
Fontos az idős ember számára a saját élete irányításának képessége. 
A foglalkoztatás lehetőleg rendszeresen mindig ugyanabban az időben legyen, ne legyen túl hosszú. 
Olyan légkört kell teremteni, hogy minden lakó érezze, várjuk, és számítunk rá. 
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Mindig az odafigyelés, segítés, sikerélményhez juttatás, a pozitív példaadás a cél. Minden esetben 
tervezni kell a témát, anyagot kell gyűjteni, és le kell vezetni a programot. A lakók állapotától 
függően egyéni vagy csoportos foglalkoztatást valósítunk meg. Az egyéni foglalkozás kimenetele 
lehet, hogy később a csoportban is szívesen részt vesz. 
 
A mentálhigiénés ellátás formái: 
 

 Személyre szabott bánásmód mindenekelőtt. 
 Konfliktus helyzetek megelőzése egyéni és csoportos beszélgetésekkel. A konfliktus 

megoldás nagy tapintatot igénylő feladat. Pozitív tulajdonságok erősítése, megoldási 
alternatívák közös keresése, javaslatok. Egymással szembeni türelem, tisztelet 
megtartásának segítése. Udvariasság, etikett, a nyugalom megteremtése, betartásának 
elősegítése. Az egyéni elbeszélgetések rendszeresen ismétlődő rendszere. Feltáró 
beszélgetés, ahol a mély problémákra közösen keresünk megoldást, segítés a probléma 
megoldásában. Fontos ennek nyomon követése és visszatérni, ha nem sikerült. Ha sikeres 
erősíteni a megoldási stratégiákat.  

 Szabadidő kulturált eltöltésének feltételei. 
 Az ellátott családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának segítése. 
 Az érzelmi telítettséghez egyik legfontosabb momentum a családdal és a régi barátokkal 

való kapcsolattartás. Levél és képeslapok írásában is segítjük lakóinkat.  
 A gondozási tervek megvalósítása. 
 A hitélet gyakorlása szükség szerint. 
 Segíteni, támogatni az intézményen belül a kis közösségeket, társas kapcsolatok kialakítását 

és működését. 
Feladataink nehezítettek. Az intézménybe kerülés törvényi feltétele továbbra is a négy órát vagy azt 
meghaladó gondozási szükséglet. Éppen ezért sajnos a lakók egészségi állapota a fizikai 
foglalkoztatást erősen megnehezíti, bár el nem lehetetleníti. Mivel lakóink igen indokolt esetben 
vehetőek fel, sokan a szellemi hanyatlás valamely stádiumában vannak. 
A demencia a személyiség organikusan alapozott, előrehaladó és irreverzibilis hanyatlását jelenti. 
Kihat a gondolkodásra, memóriára a viselkedésre és az érzelmekre. Fontosnak tartjuk a demens 
lakókkal szemben alkalmazni az attitűd terápiát, melynek lényege, hogy folyamatosan kedvesek 
legyünk, odafordulás, odafigyelés, aktív barátságosság megteremtése jellemezze a személyzet 
tagjainak viselkedését. 

 Szórakoztató tevékenységekhez rendelkezésre állnak különböző társasjátékok, kártya, 
valamint a társalgóban van televízió, könyvek, újságok, DVD lejátszó.  

 Társadalmi-, egyházi ünnepekről, névnapokról lakóinkkal közösen emlékeztünk meg. Neves 
napokon kerestük a kapcsolatot a helyi óvoda és iskola, ill. a környékbeli települések 
kulturális csoportjainak tagjaival, hogy az ünnepek hangulatát ez által is fokozzuk. 

 Az aktivitást segítő fizikai tevékenységekből: kertépítés, kertgondozás, udvar-rendezés, 
virágok ápolása, kisebb házimunkák elvégzése ellátottaink is – képességeiknek megfelelően 
vették ki részüket. 

 
Probléma a mentálhigiénés foglalkoztatás területén 
Nehezíti a programok megvalósítását a lakók beszűkültsége, érdektelensége, rossz fizikai, 
egészségi, mentális állapota. 
 
Éves szakmai program alapján havonkénti lebontásban, heti tervekkel dolgoztunk. 
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Ellátottainkról egyéni gondozási tervet készítettünk, egyéni gondozási lapokat vezettünk napi 
szinten, valamint csoportos gondozási naplót a foglalkoztatás különböző formáiról, a különféle 
tevékenységekről. 
 
2013. július 01. napjától a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által biztosított idősek 
nappali ellátása határozatlan idejű működési engedélyt kapott. 
Felgyőn megszüntetésre került a tanyagondnoki szolgáltatás 2013. június 30. napjával, helyette a 
lakosok egyéb alapszolgáltatásokat: étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti 
szolgáltatást vehetnek igénybe. Ennek biztosítása érdekében 2013. július 01. napjától a Remény 
Szociális Alapszolgáltató Központ által működtetett házi segítségnyújtásban az ellátható személyek 
száma 72 főre, az étkeztetés kapacitása 120 főre emelkedett.  
 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által biztosított ápolást, gondozást nyújtó intézményi 
ellátás, idősek otthona vonatkozásában, a megnövekedett igényeknek köszönhetően az ellátható 
személyek száma 26 főre emelkedett. 
 
A szolgáltatások közül  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ - ápolást-gondozást nyújtó 
intézmény - Idősek Otthona ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, 2014. december 31. 
napjáig a tárgyi feltételek hiánya miatt. A működési engedélyező hatóság közbenső feltételként 
előírta az akadálymentesítést, a tárgyi feltételek biztosítását.  
A hiányzó tárgyi feltételek megteremtése érdekében a pályázatok nyomon követése a jogutód, Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás részére is kiemelkedő feladattá vált. 
 
Az eddigi szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, fejlődése, a lakosság tájékoztatása továbbra is 
alapvető fontosságú. Ezt jól tükrözi az ellátottak számának növekedése.  
 
Személyi feltételek: 
A személyi feltételek terén, a meghatározott szakképesítési előírásoknak a dolgozók megfelelnek, 
az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott szakmai létszámnormák teljesülnek. 
A szakképesítési arányunk az idősek otthonában 100 % volt.  
 
Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzése: 
Az intézmény szakdolgozói számára a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet ad útmutatást a személyes 
gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szakvizsgáról. 
A jogszabály kimondja, hogy a szociális tevékenységet végző személyek folyamatos szakmai 
továbbképzésben kötelesek részt venni. A továbbképzésre kötelezettek azok a szakalkalmazottak, 
akik szakmai tevékenységet végeznek, és közalkalmazotti jogviszonyban állnak az intézménnyel. 
A továbbképzésre kötelezetteknek egy továbbképzési időszak alatt 5 év) felsőfokú végzettség esetén 
80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszerezniük. 
3 fő szociális dolgozó kötelező továbbképzésen vett részt.  
 
Tárgyi feltételek: 
A Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra, DAOP-4.1.3/A-11-
2012-0032 azonosítószámon a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása nyújtott be pályázatot, mely 
támogatásban részesült. 
A projekt megvalósításának határideje 2013. június 30. volt. 
A pályázatnak köszönhetően a csanyteleki szociális intézmény ellátási színvonalának növelését 
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elősegítő felújítás valósult meg a 6647 Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatt.  A projekt 
megvalósítása által a szociális intézményi ellátás 2013. július 01. napjától 2 telephelyen működik. 
 
Ellátások  vonatkozásában  a  hiányzó  tárgyi  és  személyi  feltételek összegzése: 
Idősek otthona vonatkozásában nagymértékben megnehezíti a gondozók munkáját, hogy egyre 
elesettebbek azok az ellátottak, akiket fel lehet venni bentlakásos idősek otthonába. Naponta egy 
gondozó látta el az osztályos feladatokat, ami fizikailag és mentálisan igen megterhelő számukra. 
Ezt nehezíti az is, hogy az ellátottak többsége mentálisan és fizikálisan is egyre több gondozást 
igényel. A tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmény elvesztette szociális jellegét, egészségügyi 
intézménnyé alakult át. Egyre több a tartósan ágyban fekvő, mely nagy terhet ró a gondozókra, akik 
nincsenek iskolailag felkészülve ezeknek az ellátottaknak az ellátására, hiszen ez kórházi feladat 
volt. A tárgyi feltételek sem adottak ezen feladatok elvégzésére. Az így is szűkös költségvetés pedig 
nem engedi sem a személyi, sem a tárgyi feltételek ez irányú korszerűsítését. 
A Baross G. utcai telephelyen szükségessé vált takarító személyzet alkalmazása. 2014. január óta 
van karbantartója aqz intézménynek. 
 
A Kossuth u. 39. sz. alatti intézményben található szobák berendezése alapbútorzattal ellátott, néhol 
szegényes, hiányoznak fali polcok, fali lámpák. Van olyan szoba ahol a PVC padló sok helyen 
elkopott, elszakadt, kilyukadt, ragasztó szalaggal van leragasztva a szakadás, ezért ez 
balesetveszélyes. A falak több helyen salétromosak, vizesek, több helyen renoválásra szorul, 
valamint időszerűvé vált az egész intézményt érintő tisztasági meszelés. 
  
Mivel a berendezések, felszerelések amortizálódnak ezért folyamatosan szükségünk lenne 
matracokra, ágyakra, matracvédőkre, vízhatlan harántlepedőkre, szekrényekre. 
 
A hiányzó tárgyi feltételek megteremtése érdekében a pályázatok nyomon követése kiemelkedő 
feladattá vált. 
 
KENYSZI-TAJ alapú nyilvántartás: 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az elektronikus 
igénybevevői nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell.  
Az intézményben 4 fő adatszolgáltató munkatárs rögzíti a rendszerbe naprakészen az ellátásokban 
részesülő ellátottak adatait.  
Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 
20.) Korm. rendelet határozza meg, mely szerint az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van 
és kötelezettsége a napi adatrögzítést elvégezni. 
Az ellátottak elfogadták a jelentéssel kapcsolatos tájékoztatást. 
 
Esélyegyenlőség: 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vezetője és dolgozói felelősek azért, hogy tudatában 
legyenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásoknak, biztosítsák a 
diszkriminációmentességet, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 
vegyenek. Felelősségük továbbá, hogy ismerjék az Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat és 
közreműködjenek annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan 
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jelezzék azt a kijelölt programirányítónak. 
 
Intézményünk működésének lényeges eleme, hogy a szakma követelményrendszereinek megfelelő, 
szerzett, tanult ismereteken nyugvó, tudatos tevékenység legyen. Hisszük, hogy csak magas fokú 
hozzáértéssel nyújthatunk színvonalas, minőségi szolgáltatást intézményünkben. Szakmai - erkölcsi 
- etikai követelmény, hogy az intézményben lakók a szolgáltatás igénybevétele során ne kerüljenek 
kiszolgáltatott helyzetbe, hogy a munka alapja empátiás támogató magatartás legyen, és az otthon 
lakói számára tényleges otthont nyújtsunk. Alapvető célunk a tevékenységi körünkbe tartozó 
feladatok teljes körű ellátása, melyet hatékony módszerek alkalmazásával a szolgáltatást igénybe 
vevők igényeit messzemenően szem előtt tartva biztosítsunk. Működésünk során arra törekszünk, 
hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden munkamozzanatát megfelelően összhangba hozzuk 
a szolgáltatásainkat igénybe vevők emberileg természetes, szakmailag indokolt elvárásaival; a hazai 
alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal, törvényekkel, rendeletekkel, hatósági elvárásokkal, a 
szociális munka etikai kódexével. 
 
 
Csanytelek, 2014. március 05. 
 
                                                                                                     Mucsiné Mészáros Tímea 
                                                                                                             intézményvezető 


