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Az intézmény alapadatai 

 
1. Az intézmény neve: 

Piroskavárosi Idősek Otthona 
Költségvetési törzsszáma 359133 

2. Az intézmény székhelye 
6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.  

       3.  Az  intézmény szervezete: 
Szervezetileg önálló intézmény 

4. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
 2009. július 1.-től önállóan működő költségvetési szerv 
 2010. január 1-től önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
5. Az intézmény típus szerinti besorolása: 
 Közszolgáltató költségvetési szerv 
 Közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 Az intézmény a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, 
 gondozást nyújtó idősek otthonát működtet az 1993. évi III. törvényben, az I/2000. (I.7.) 
 SZCSM rendeletben, valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó, illetve Csongrád Város 
 Önkormányzata hatályos helyi rendeletében szabályozott előírások szerint.  
6. Az alapító szerv neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
7. Az intézmény felügyeleti szerve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa 
8. Intézmény szakágazati besorolása (TEÁOR) és megnevezése: 

83.70. Szociális ellátás elhelyezéssel. 
9. Tevékenységei:  
 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása. 
 Kiegészítő tevékenysége: nincs 
 Kisegítő tevékenysége: nincs 
 Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat 
10. Alaptevékenysége: 
 

szakfeladat megnevezés 
412000 Lakó és nem lakó épület építése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos elh. Szociális ellátása 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
890441  Közcélú foglalkoztatása 
890442 Közhasznú foglalkoztatása 

 
11. Az intézmény működési területe: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását alapító 
 települési önkormányzatainak  /Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény/ közigazgatási 
 területe 

 

 
2012. évben intézményünknél is bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a 
Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI). Az ellátást igénybevevőket tájékoztattuk ezen 
jelentési kötelezettségről, lakóink nyilatkozat aláírásával vették tudomásul, és járultak hozzá az 
adataik ilyen formában történő kezeléséhez. 
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A rendszer próbaüzemeltetéssel indult, majd 2012. év július 01.-től történik a rendszer napi 
szintű üzemeltetése. Intézményünk folyamatosan teljesíti a jelentési kötelezettségét, amelyet két 
fő adatszolgáltató munkatárs végez egymást váltva, és 10 perc elfoglaltságot jelent napi szinten. 
 
 

A szolgáltatás célja, feladatai 
 
 
 
Célunk:  
Piroskavárosi Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevő, gondozásra szoruló ember 
szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek 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. 
 
Feladatunk: 
Otthonunk feladata, hogy a szociális gondozást komplexen szervezze a bentlakó idősek számára, 
amely kiterjed az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek 
napi legalább háromszori étkeztetésére, szükség szerint ruházat, illetve textília ellátásra, mentális 
gondozásra, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásra, valamint lakhatás 
biztosítására. 
Az otthon által nyújtott ellátások formái: 
szakosított ellátás keretében:  50 férőhelyes idősek otthona működtetése 
 

Lakóink kor és nem szerinti megoszlása a következő: 
 

év nő férfi 
18-39 - 1 
40-59 3 5 
60-64 2 1 
65-69 4 1 
70-74 4 3 
75-79 2 1 
80-89 11 2 
90-98 3 1 
Összesen: 35 15 
 
Gondozási szükséglet szerint 4 órán túl történő gondozás. 50 fő 
2012. évben elhunyt: 11 fő 
2012. éven új felvétel: 8 fő 
Kihasználtság: 100% 

  Várakozók száma 2012. december 31.-én 17 fő 
 
 
Intézményünkben biztosítjuk a napi 24 órás szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket. 
 

Az intézmény személyi feltételei: 
 

Intézményünk személyi körét az I/2000. Sz.Cs.M.-rendelet 2. melléklete nevesíti. Otthonunk 
szakdolgozói 100%-os mértékben megfelelnek a törvényi előírásoknak.  
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Intézményünk összdolgozói létszáma 26 fő, ebből a szakdolgozói állományi létszám 17,5 fő, a 
szakképzettségi ráta 91,6%. 
 
 

Az intézmény tárgyi feltételei 
 
 
Intézményünk határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. 
Intézményünkben biztosítjuk a napi 24 órás szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket.  

- betegszoba:   női  1 db 
 férfi 1 db. 

     -      lakószoba:   női  8 db. 
   férfi 4 db. 
      -     orvosi szoba:  1 db.  

- közösségi helyiség:  társalgó 
- étkeztetésre:   ebédlő 
- látogató szoba   1 db. 
- foglalkoztató helyiség 1 db. 

A személyi tisztálkodásra biztosított a 10 ellátottra legalább egy zuhanyzó, valamint nemenkénti 
illemhely. Biztosított a folyamatos fűtés, és melegvíz szolgáltatás.  

- Női WC 6 db. 
- Férfi WC   5 db. 
- Női tusoló  6 db. 
- Férfi tusoló 5 db. 
 

Intézményünkben kialakításra került egy foglalkoztató helyiség, melyben található imasarok, 
könyvtársarok, és internet-sarok, mellyel elérhetővé tettük mind a dolgozók, mind a gondozottak 
számára az internet hozzáférést. Az új épületrészben található egy látogatók fogadására szolgáló 
helyiség is. Az intézményben található lakószobák 2, illetve 4 ágyasak. Lakóink részére 
rendelkezésre áll a rendeletben előírt 6m2 / fő alapterület. 
 
 

Az intézmény szolgáltatásai 
 
 
Teljes körű ellátás 
Intézményünk a Szt. 67. § (1) bekezdése szerint teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében 
biztosítjuk: 
- a napi 24 órás szolgálatot; 
- a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- hideg és melegvíz-szolgáltatást, szennyvízelvezetést, 
világítást; 
- a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt; 
- orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb 
étkezést), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja; 
- az ellátásban részesülő állapotának megfelelő egyéni gondozási tervben szükség szerint ápolási 
tervben javasoltak végrehajtását. 
- szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, amennyiben az ellátást igénybe vevő 
megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik. A teljes körű ellátás 
részeként nyújtott ruházat és textília legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az 
évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerint más 
lábbelit – továbbá három váltás ágyneműt, a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a 
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tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket tartalmazza, (fogkrém, mosdószappan, 
sampon, WC papír) a tényleges szükségletnek megfelelően biztosítja az intézmény. (A 
személyes használatra kiadott ruházat, és textília az intézmény tulajdonát képezi.); 
- a ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a házirendben meghatározott módon; 
 
Egészségügyi ellátás 
Melynek keretében gondoskodunk az ellátást igénybe vevő egészségmegőrzését szolgáló 
felvilágosításáról, rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerint ápolásáról, valamint a 
szakorvosi, valamint sürgősségi ellátásához és s kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról. 
Az ápolás-gondozás során a lakóink egészségének, képességeinek karbantartására és 
fejlesztésére is törekszünk.. Folyamatos rehabilitációval a gyengülő egészség okozta 
képességcsökkenést igyekszünk helyreállítani.  
Egészségi állapot felmérése és annak megoszlása az ellátásban részesülők körében: 
 
Önellátásra részben képes Önellátásra nem képes nem képes 
 Rendszeres segítséget igényel 24 órás ellátást igényel 

20 fő 24 fő 6 fő 
 

Egészségi állapot szerint fő 
Pszichés megbetegedés 6 
mozgáskorlátozott 18 
Szív és érrendszeri megbetegedés 12 
Szellemi fogyatékos 4 
Daganatos megbetegedés 5 
demencia 15 
 

Segédeszközt igényel fő 
járokeret 7 
tolószék 8 
Szoba wc 4 
járóbot 6 
 

inkontinencia fő 
katéter 2 
Inkontinencia betét 21 
 

látás fő 
Szemüveget igényel 7 
Vak és gyengénlátó 4 
 

hallás fő 
Siket és nagyotthalló 6 
 
Az elmúlt évben nőtt a fekvőbetegek, és csökkent az önellátók száma és aránya. A mozgásukban 
nehezített lakók száma megemelkedett. 
Általában gyengülőnek ítélhető a beköltözők fizikális és egészségügyi állapota. 
Az intézmény orvosa a vizitek alkalmával felmerült problémákat próbálja azonnal orvosolni, 
vagy gyógyszerek előírásával, illetve szakrendelésre történő továbbküldéssel. A 
szakrendelésekkel a kapcsolat zökkenőmentes, időpont egyeztetés szükséges. 
Az orvos által elrendelt laborvizsgálatokat a szakápoló végzi, vagy a lakót küldjük.  
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A szakrendelésre való bejutás a betegszállítókkal történő szoros együttműködés eredménye. A 
betegszállítók túlterheltsége miatt többször kell az intézményi gépjárművet igénybe venni. A 
betegszállítók sajnos hosszú ideig várakoztatják lakóinkat a visszaszállítás alkalmával. A 
problémát többször jeleztük a betegszállítói szolgálat felé. 
A háziorvos szűrővizsgálatokra folyamatosan küldi lakóinkat /tüdőszűrés, rákszűrés, 
mammográfia/. 
A lakók térítésmentesen kapják az intézmény orvosa által havonta összeállított alapgyógyszer 
készlet gyógyszereit. Az intézménynek készleten kell tartania a 1/2000 (I.7.) SzCsM. rendelet 
50§. 2. bekezdés szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti 
gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget (a továbbiakban: eseti 
gyógyszerkészlet). Az intézmény az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének 
megfelelő, a rendelet (3) bekezdése szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerekhez (a 
továbbiakban: rendszeres gyógyszerkészlet) való hozzájutást biztosítja, ennek keretében 
gondoskodik különösen a gyógyszerek beszerzéséről és tárolásáról. A rendszeres 
gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze az intézmény vezető ápolója, 
illetve ennek hiányában az intézményvezető javaslata alapján, ennek során figyelemmel kell 
lenni az ellátást igénybe vevők egészségi állapotára is. A rendelet (2) és a (3) bekezdése szerinti 
gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszereket, továbbá az injekcióval, infúzióval történő 
ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a 
szűrővizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat (a továbbiakban: alapgyógyszer-
készlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére)- ideértve a gyógyszerért 
külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is - kell biztosítani. 
 
A bentlakásos intézmény az alapgyógyszer-készletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni 
gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül 
elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által 
támogatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az alapgyógyszer-készletről 
részletes és pontos tájékoztatást ad az ellátást igénybe vevő részére. Az alapgyógyszer-készlet 
körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét, 
ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is – a 
rendelet (6) bekezdésében foglalt esetek kivételével - az ellátást igénybevevő viseli. 
Az intézmény feladata az ellátást igénybe vevő költségén az alapgyógyszer készlet körébe 
tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet 
beszerzése. (A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet költségének viselésére az 
intézmény csak az 1/2000. (I.7) SzCsM. rendelet 52. § (6) és (8) bekezdéseiben szabályozott 
esetekben köteles.); 
Az intézetben egyénre szabott gyógyszerelő program működik, melyet a szakdolgozók 
naprakészen vezetnek. A program tartalmazza az ellátottak gyógyszerfelhasználását, és a 
számlázást egyaránt.  
 
Az intézmény gondoskodik a  gyógyászati segédeszköz ellátás körében a vényre felírt test távoli 
eszköznek beszerzéséről, a testközeli segédeszköz az ellátást igénybe vevő költségén történő 
beszerzéséről. (A testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I. 
7.) SzCsM. rendelet 52.§ (6) bekezdésében szabályozott esetben köteles.) 
Az egészség gondozásához, illetve helyreállításához az ápolási eszközök, segédeszközök 
biztosítottak, bár az elhasználódott eszközök kiváltása, pótlása nehézséget okoz. Az 
inkontinencia kezelésében folyamatosan megoldott a korszerű segédeszközök alkalmazása. A 
közgyógyellátás és a gyógyászati segédeszközöket érintő rendelkezések az intézmény számára 
kedvezőtlen tendenciájúak.  
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Mentálhigiénés ellátás 
 

A fő feladatunk az újonnan érkező lakók beköltözése során az intézmény megismertetése, 
pszichés egyensúlyuk megteremtése.  

Hivatalos ügyeik intézésében partnerek voltunk és vagyunk, mely vonatkozik a Nyugdíjfolyósító 
igazgatóság felé, a Postai címváltozások intézésére, számla befizetések, Fogyatékossági 
támogatások, közgyógyellátások intézésére. Minden ellátottról gondozási dokumentáció készül, 
amelynek alapja a velük folytatott interjú. A dokumentációt az ellátás tartama alatt folyamatosan 
vezetjük.  
A személyre szabott gondozási terveket évente, illetve szükség szerint felülvizsgáltuk. Fontos 
feladatunk volt a lakók egymással való megismertetése, szervezett formában is. Kiscsoportos 
beszélgetéseket szerveztünk, ahol lehetőségük volt egymás megismerésére. Ez egyben 
szórakoztató, személyiségfejlesztő programokat is jelentett számukra. Az idős emberek figyelme 
ingadozó, és gyorsan kimerülő, ezért változatosságra törekedtünk, így motiválva őket.  

Kreatív terápiás, kulturális tevékenység: 
A foglalkozásokat napi rendszerességgel, az egyéni igényekhez és képességekhez igazodva 
alakítottuk ki. Az önmegvalósítást segítettük kézműves, és művészi tevékenységgel, hiszen ezek 
mozgatják a fantáziát, pihentetnek, egyben összpontosítást is kívánnak, beléjük feledkezhetnek, 
de újra önmagukra is találhatnak.  
Nagyon sok lelki problémára gyógyító segítségnek bizonyult a manuális tevékenység, az alkotás 
öröme. Mindez, pedig hatott a lélekre, harmóniához segített, elégedettség érzést adott, amely 
kisugárzott lakóink mindennapjaira, és környezetére. 
 
A csoportos foglalkozások elősegítették az izoláció leküzdését, és erősítették a közösségi 
szellemet. Programjainkban, és a felkínált tevékenységekben mindenki megtalálhatta a 
kedvének, és képességeinek megfelelő tevékenységeket.  
Az elmúlt évben is biztosítottuk lakóin részére a szabad vallásgyakorlás feltételit.  
 
A személyes gondozási tervben szereplő feladatokat és célokat szem előtt tartva segítettük 
lakóinkat, szem előtt tartva az önkéntességet.   
Mint szakember feladatunk, hogy kielégítsük az ellátást igénybevevő szociális igényeit, többek 
között a társadalmi kapcsolatokra irányuló vágyait. 
 
2012. évben is rendszeresen szerveztünk programokat intézményen belül, és kívül annak 
érdekében, hogy a hétköznapokat változatosabbá tegyük.  
A programok a kirándulás, és a színházlátogatás kivételével térítésmentesek voltak. A 
kirándulások, és színházlátogatások konkrét költségeiről indulás előtt megfelelő időben 
tájékozttuk lakóinkat.  
A kísérők létszámát a csoport-tagok egészségi és pszichés állapotának figyelembevételével, az 
igazgató a főnővérrel közösen állapítottuk meg.  
A foglalkozási tervben rögzítetteknek megfelelően az elmúlt évben a fontosabb események 
rendezvények a következők voltak intézményünkben: 
 

- 2012. év február 16.-án farsangi mulattság a lakók, és hozzátartozóik részére 
-  2012. év március 08.-án nőnapi ünnepség 
-  2012. év március 15.-én megemlékezés a nemzeti ünnepről 
- húsvéti készülődés 
- 2012. év május 07.-én anyák napi ünnepség 
-  születés és névnapok megünneplése 
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-  vetélkedőket szerveztünk 
-  városi rendezvényeken, nóta versenyeken vettünk részt  
-  2012. augusztus 17.-én kirándulást szerveztünk a kiskunmajsai strandfűrdőbe 
-  2012. október 15-20-ig megrendeztük az idősek hete rendezvénysorozatot 
-  fogászati, ortopédiai szűrővizsgálatot szerveztünk intézményünkben 
-  2012. december 05.-én télapó ünnepséget tartottunk 

         -  2012. december 20.-én karácsonyi ünnepségen vettek részt lakóink  
 

 
Az intézményi térítési díj 

 
2012. év április  01.-ig 
Az intézményi térítési díj összege: a 29/2011. 8IX.23.) Ökt. rendelete alapján 2011. március 01.-
től, illetőleg felülvizsgálat esetén 2011. április 01.-től 67.200.-Ft./fő. 
Szolgáltatás formája:  

- ápolást, gondozást nyújtó intézmény ellátottjaira vonatkozóan:  
  napi térítési díj: 2.490.-Ft/fő/nap 
         helyett 
        2.240.-Ft/fő/nap  
  Havi térítési díj: 74.700.-Ft/fő/hó 
         Helyett 
        67.200.-Ft/fő/hó 
- demens ellátottak vonatkozásában: 
  napi térítési díj: 2.285.-Ft/fő/nap 
         helyett 
         2.240.-Ft/fő/nap 
  Havi térítési díj: 68.550.-Ft/fő/hó 
         Helyett 
       67.200.-Ft/fő/hó 

 
 

2012.év április  01.-től 
Az intézményi térítési díj összege: a 3/2012 (II.20.) Ökt. rendelete alapján  2012. április 01.-től 
73.800.-Ft./fő. 
Szolgáltatás formája:  

- ápolást, gondozást nyújtó intézmény ellátottjaira vonatkozóan:  
  napi térítési díj: 2.665.-Ft/fő/nap 
         helyett 
        2.460.-Ft/fő/nap  
  Havi térítési díj: 79.950.-Ft/fő/hó 
         Helyett 
        73.800.-Ft/fő/hó 
- demens ellátottak vonatkozásában: 
  napi térítési díj: 2.460.-Ft/fő/nap        
  Havi térítési díj: 73.800.-Ft/fő/hó 
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Jövedelmi viszony fő 

27.000-50.000.-Ft 4 

50.001-79.124.-Ft 7 

79.125-felett 39 

összesen 50 

 

A fenti táblázatból is tükröződik, hogy lakóink 60%-a tudja megfizetni a teljes intézményi 
térítési díjat, alacsony jövedelmük miatt. 

 

Szakmai munka értékelése 
 

Intézményünkben működő team összetétele: Orvos, intézményvezető, főnővér, szociális és 
mentálhigiénés munkatárs, gondozónők. Az intézményvezető a team munkáját koordinálja, és a 
feladatok teljesítéséről gondoskodik. A szociális team megbeszéléseket tart, felvetik a 
problémákat, közösen kidolgozzák a megoldási módokat, és értékelik az eredményeket. A 
problémák közös megbeszélése, a közös felelősségvállalás olyan munkaforma elsajátítását 
követeli meg a tagoktól, melyben a mellérendelő viszony dominál.  
Középpontban az ellátást igénybevevő áll a saját szükségleteivel, körülötte pedig 
együttműködésben a kompetens szociális szakemberek.  
Az ellátás biztosítása során fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy az ellátásban részesülő 
személyek emberi jogai ne sérüljenek, az állampolgári jogok érvényesüljenek, egyén 
autonómiáját minden eszközzel segítő, humanizált környezetben valósuljon meg az ellátás.  
Mindent megtettünk az ellátást igénybevevő testi-lelki aktivitásának fenntartása érdekében. 
Az előgondozás szükségessége, és fontossága a beilleszkedés folyamatában nyert megerősítést. 
Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a korábbi szociális státusz ismeretében nagy empátiával 
segítsük a korábbi alkalmazkodási mechanizmusok működését.  
Az elmúlt évben minden alkalommal elvégeztük az előgondozást, és a szükséges tájékoztatást 
megadtuk a leendő ellátást igénybevevők, illetve hozzátartozóik részére. 

Az ellátást igénybevevők részére az egyéni szükségleteiknek megfelelően biztosítottuk a fizikai 
ellátást, figyelembe vettük a megmaradt képességeiket, és igyekeztünk az elvesztett 
képességeket a megfelelő rehabilitációs eljárással visszahozni, illetve szinten tartani, a 
szakképzett mozgásterapeuta irányításával.  

Intézményünkben jelenleg 15 fő demens beteget látunk el, ezért még fokozottabb figyelmet 
fordítottunk mentálisan hanyatló idősekkel való foglalkozásra. Kiemelt jelentőséggel bírt az 
aktivitás megőrzését és a készségek megerősítését segítő programok kialakítása. Ennek során 
igen lényegesnek tartottuk a lakó önértékelésének, autonómiájának erősítését, a mentális romlás 
során jelentkező identitásbizonytalanság csökkentését.  
Célunk volt a kognitív képességek hanyatlásának megakadályozása, olyan gyakorlatok, és 
foglalkozások segítéségével, amely az un. Objektív valóságba próbálták visszasegítni a 
demenciában szenvedő embert. 
 
Esélyegyenlőségi terv megvalósulása: 
Intézményünk tevékenységét a települési, a társulási és az intézmény esélyegyenlőségi 
programjával összhangban végezte.   
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Feladatunk volt az elmúlt évben:  

- Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében információk szolgáltatása, ügyintézésben 
segítségnyújtás. 

- Közreműködtünk a hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének elősegítését 
szolgáló civil szervezettekkel történő kapcsolattartásban. 

- Segítséget nyújtottunk a hátrányos helyzetű személyeknek az érdekképviseletüket ellátó 
szerveknél pályázat benyújtásában, érdekeik érvényesítésében. 

- Szükség esetén önsegítő beszélgetést szerveztünk, mentális támogatást nyújtottunk az 
ellátást igénybevevőink, illetve hozzátartozóik részére.  

 
Képzések, továbbképzések: 
Képzéseken, továbbképzéseken 2012. évben is folyamatosan rész vettünk, a házi 
továbbképzéseket és az esetmegbeszéléseket szükség szerint, illetve havi rendszerességgel 
megtartottuk. 
Az elmúlt évben az alábbi képzéseken vettünk részt. 
 

Résztvevő/fő Továbbképzés 
kreditpontja 

Továbbképzés témakör 

6 45 Sürgősségi korképek felismerése és szakdolgozói 
kompetencia körbe tartozó ellátása, különös 
tekintettel az időskorra jellemző specifikumokra  

 
A továbbképzésen való részvétel folyamatosan szervezett, és biztosított. A kötelező 
továbbképzéseket az előírt időintervallumban minden dolgozó teljesítette.  
 
Munka-rehabilitáció 
2012. évben a munka-rehabilitációs tevékenységre állami támogatást nem kapott intézményünk. 
A munka-rehabilitáció célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, 
valamint testi és szellemi képességének munkavégzéssel történő megőrzése, illetve, fejlesztése, 
továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés. 
2012. évben lakóink térítés nélkül, önkéntesen vehettek részt munka-rehabilitációs 
tevékenységben. 
 
Munkaterápás tevékenység: 
Ebben az évben is lehetőséget biztosítottunk lakóinknak, hogy - egészségi állapotuknak 
megfelelően - munkaterápiás tevékenységben vegyenek részt. Leggyakrabban végzett 
tevékenységek: terítés, takarítás, mosogatás, ruhavasalás. Ezen tevékenysége végzése napi 1-2 
órás elfoglaltságot jelent, amelyért időszakonként intézményünk munkaterápiás jutalmat biztosít.   
 
  

Összegzés 
 

Az összehangolt munka teremti meg a lehetőségét, hogy megvalósíthassuk intézményi 
filozófiánkat, amely az emberi méltóság megőrzését, az emberhez méltó élet biztosítását az 
életkor legvégső határáig, a személyre szóló gondozás-ápolás megvalósítását tűzte ki célul. 
Megállapítható, hogy az ellátási formák egymásra épülése révén az elhelyezésre szorulók a 
legoptimálisabb személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási, szolgáltatási formát típust 
választják, igényeikhez és szükségleteikhez kistérségi szinten.  
Intézményünk biztosítja azt a humánus, és ideális elhelyezési feltételt, amely garancia az egyénre 
szabott, minőségi szociális ellátás megvalósítására.  
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A Piroskavárosi idősek otthona valamennyi munkatársa a szociális szakma iránti 
elhivatottsággal, az idős emberekhez méltó tisztelettel, szeretettel, és megbecsüléssel látja el 
feladatait.  
 
 
 
 
Csongrád, 2013-03-07. 
         Kállainé Fodor Marianna 
                 intézményvezető 


