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Intézmény felépítése 

 
Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint 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. 

 
l. Szociális alapszolgáltatások 

- Étkeztetés 
- Tanyagondnoki szolgáltatás 
- Házi segítségnyújtás 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- Közösségi ellátás 
- Támogató szolgáltatás 
- Nappali ellátás: I. sz. Idősek Klubja 

II. sz. Idősek Klubja 
- Családsegítés 
- Fogyatékkal élők nappali intézménye 

 
     2.       Szakosított ellátások 

-  Ápolást, gondozást végző intézmény 
-  Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

 
    3.   Gyermekjóléti alapellátás keretében: 

- gyermekjóléti szolgáltatás 
- gyermekek átmenetei otthona 

 
Az intézmény működési területe 
Tanyagondnoki szolgáltatás Csongrád és Felgyő területén 
Étkeztetés: Csongrád és Felgyő területén 
Házi segítségnyújtás: Csongrád és Felgyő területén 
Családsegítés: Csongrád, Felgyő, Tömörkény területén 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény, továbbá 
megállapodás alapján, Tiszasas területén 
Közösségi ellátás: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Csongrád, Csanytelek, Felgyő, 
Tömörkény területén 
Támogató szolgáltatás: Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény területén 
Nappali ellátás: Idősek klubjai Csongrád területén 
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye: Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény területén 
 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó 
Idősek otthona Gondviselés Háza Csongrád, Csongrád, Vasút u. 92. vonatkozásában: 
Csongrád, Felgyő, Tömörkény területén. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Szociális Ápoló Otthon 6640 Csongrád, Vasút u. 
92.- Csongrád, Tömörkény, Felgyő területén 
Gyermekjóléti szolgálat tekintetében: Csongrád, Felgyő és Tömörkény területén 
Gyermekek Átmeneti Otthona: Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény területén 
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Szociális Étkeztetés 

 
Feladatainkat Csongrád, és Felgyő területén, ill. a környező tanyavilágban látjuk el. 
 
Gr. Apponyi u. 5. sz. alatti I.sz. Idősek Klubja Szociális étkeztetése. 
 
Étkeztetésre jogosult: 
Az aki kora illetve egészségügyi állapota miatt önmaga vagy eltartottja részére átmeneti 
vagy tartós jelleggel, napi egyszeri étkezésről gondoskodni nem tud.  
Akinek ellátásáról hozzátartozója vagy vele közös háztartásban élő családtagja önhibáján 
kívül gondoskodni nem tud. 
Jogosult még, aki egészségi állapota indokolttá teszi és a háziorvos is igazolja. 
 
Feladatunk: 
Az arra rászorulók felkutatása, ennek érdekében kapcsolatban állunk a Családsegítő 
hálózattal, Szociálpolitikai irodával, háziorvossal. Szolgáltatásunk nyitott formában, az 
ellátotti kör, és a lakosság által egyaránt elérhető módon működik. Étkeztetés keretében, 
napi egyszeri meleg ételt biztosítottunk. Az étkezést a Város Ellátó biztosította. Igény 
szerint diétás ebéd is biztosított volt. Az étkeztetésben részesülők egy része maga szállította 
el az ebédet, a többieknek kerékpáros ételkihordó biztosította. A térítési díjat mindenki a 
saját jövedelme alapján (1 főre jutó jövedelem) fizette. A térítési díj felett, ahol a kiszállítást 
is biztosítottunk ott kiszállítási díjat is megállapítottunk. 
 
Térítési díj (2012. 04.01-től): 
1-28500 Ft-tól 285 Ft/adag 
28501 Ft-tól 405 Ft/adag 
Szállítási díj 80 Ft/adag 
 
Az étkeztetés munkaszüneti napokon, ünnepeken és hétvégeken is biztosítva volt.  
 
Éves létszámmozgás: 108 fő 
Kerékpáros: 
Január 54 fő 
December 42 fő 
Személyesen érte jött: 
Január 24 fő 
December 28 fő 
Klub: Demens: 
Január 29 fő December: 5 fő 
December 25 fő 
 
Kor szerinti megoszlás: 
Férfi: Nő: 
 18-39 év:2 fő 
18-39 év: 1 fő 40-59 év: 8 fő 
40-59 év: 5 fő 60-64 év: 6 fő 
60-64 év: 9 fő 65-69 év: 7 fő 
65-69 év: 2 fő 70-74 év: 8 fő 
70-74 év: 4 fő 75-79 év: 11 fő 
75-79 év: 3 fő 80-89 év: 18 fő 
80-89 év: 7 fő 90 év felett: 3 fő 
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90 év felett: 2 fő 
 
Fő. u. 64 sz. alatti telephelyen, II. sz. Idősek klubja, szociális étkeztetés 
 
Feladatunk: 
Feladatunkat Csongrád, Csongrád-Bokros, Felgyő területén, valamint a környező 
tanyavilágban látjuk el. A szociális étkeztetést a szociális segítő koordinálja, a 
nyilvántartások vezetése a szakmai vezetővel közös munkafolyamat.  
Szolgáltatásunk nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető 
módon működik. 
Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítottunk. 
Saját konyha hiányában vásároltuk az ebédet olyan konyháról, ahol az igény szerinti diétát 
is biztosítani tudták. 
 
Kiosztó konyhák:  

- II. Idősek Klubja, Csongrád, Fő u. 64. 
- Piroskavárosi Kft., Csongrád, Szent I. u. 19. 
- Bokros Konyha, Bokros u. 29.  
- Felgyő Község Polgármesteri Hivatal konyhája, Felgyő, Templom u.1. 

 
Éves létszámmozgás: 
2012. január 1.-én Csongrádon és Felgyőn 285 fő étkezését biztosítottuk. 
Évközben ellátásba vettünk 70 főt, az ellátásból kimaradt 82 fő. 
 
2012. december 31.-én Csongrádon és Felgyőn 273 fő étkezését biztosítottuk. 
 
2012. december 31.-én az étkezők nem és kor szerinti megoszlása a következő: 
Férfi:  
18-39 év között     4 fő,  
40-59 év között   27 fő, 
60-64 év között   14 fő, 
65-69 év között   24 fő,  
70-74 év között   16 fő, 
75-79 év között   12 fő  
80-89 év között   13 fő 
90-  x év                3 fő 
Összesen:          113 fő   
Nő:  
18-39 év között     3 fő, 
40-59 év között   26 fő,  
60-64 év között   16 fő, 
65-69 év között   20 fő, 
70-74 év között   20 fő, 
75-79 év között   30 fő, 
80-89 év között   32 fő, 
90 év felett            5 fő. 
Összesen:          160 fő 
 
Diétás étkezők: 21 fő diabetes mellitus, 1 fő epés és 1 fő liszt érzékeny, 1fő 
sertéshúsmentes. Az étkeztetésben részesülő személy egészségügyi állapotára való 
tekintettel a háziorvos javaslatára történik az igénybevétel. 
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Helyben fogyasztás: 25 fő, 
Elvitelre: 
Csongrádon 69 fő, Bokroson 18 fő, Felgyőn 25 fő. 
Házhoz szállítással: 
Csongrád területén 46 főnek, Bokrosra és a tanyavilágba 66 főnek, Felgyőn pedig 24 főnek 
biztosítottunk ebédet, ez összesen 273 főt jelent. 
 
A 2012. évre megállapított normatíva támogatás: 55.360,- Ft/fő. 
Tárgy évet tekintve 64 100 adag számunk volt, ami normatíva elszámolás szempontjából  
255 főt jelent. 
 
Étkezőink közül jövedelemmel nem rendelkezik 5 fő, ezért térítési díj fizetése alól 
mentesül.  
35 fő igénybevevő jövedelme nem haladja meg a 28 500,- Ft-ot. 
 
Fokozottan ügyelünk a pontos fizetési határidők betartására, amelynek köszönhetően térítési 
díj elmaradásunk a tárgyévben 43 950,- Ft volt, (szociálishelyzetére hivatkozva, 6 fő nem 
tudta fizetni a térítési díj összegét), minden esetben megtettük a szükséges intézkedéseket. 
 
Személyi térítésből befolyt összeg 2012. évben: 24 300 000,- Ft. 
Ebédszállításból befolyt összeg 2012. évben:        1 100 000,- Ft.  
A bevételünk növelése érdekében törekszünk minél nagyobb ellátotti kör kiszolgálására. 
 
Kiszállítás esetén törekszünk, hogy az ebéd, időben az ellátottnál legyen. A tanyavilágba 
gépkocsival a tanyagondnokok végzik el a kiszállítási feladatokat a törvényi előírásoknak 
megfelelően térítésmentesen biztosítják a szolgáltatást.   
Lehetőséget biztosítunk a nappali ellátás intézményében a helyben fogyasztásra, amely a 
higiéniás követelményeknek, előírásoknak maximálisan megfelel. Ügyfeleinkkel napi 
kapcsolatban állunk, véleményük szerint az étel minősége és mennyisége változó. A 
felmerülő problémákat, hiányosságokat azonnal továbbítottuk a konyhán dolgozó 
munkatársak felé, amelyek többnyire meg is oldódtak. 
Az elektronikus napi jelentés biztosított.  

 
Tanyagondnoki Szolgálat 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja: a külterületi, egyéb belterületi, vagy a tanyasi lakott 
helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek 
kielégítése a szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása. Az idősek és egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk 
növelése. 
Az ellátottak köre: Csongrád város és Felgyő közigazgatási határán belül a teljes külterület 
lakosságra kiterjed. 
A tanyagondnoki szolgáltatás 1.996.550,- Ft támogatást kap szolgáltatásonként, (a 
támogatás összege nem követte a megemelkedett üzemanyag árak és az egyéb költségek 
emelkedését).  
 
A szolgáltatás működéséhez a személyi feltételek biztosítottak, mind az öt körzetben 
tanyagondnoki vizsgával rendelkeznek a dolgozók, a továbbképzéseken részt vesznek. A 
munkájukhoz szükséges gépkocsi felszereltsége megfelel az előírásoknak. 
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2012. december 31.-én Csongrád közigazgatási területén 429 fővel készült 
megállapodási szerződés, Felgyőn pedig 73 fővel. Csongrád külterületének lakossága 1674 
fő, a szolgáltatáshoz tartozó Felgyő körzet lélekszáma pedig 426 fő.  
2012. augusztusban körzethatárt módosítást kellet végrehajtani a törvényi előírásoknak 
megfelelő lakosságszám ellátása érdekében.  
 
I. sz. körzet Tanya 001-335-ig, 409 fő, Tanyagondnok Szepesi Mihály 
A körzetében 335 tanya található. Megállapodás 94 fővel történt. 
 Gépkocsi: Lada Níva GKA-585, 16 éves,  
A gépjármű műszaki vizsgája 2012. 11.05.-én megtörtént. 
Gyermekszállítás 3 fő  napi 30 km, havonta 600 km. 
Várólistán, óvodai beszoktatás befejezése után 2 fő 
Ebédszállítás: 8 fő, napi 38 km, havonta 760 km. 
A legtávolabbi tanya 15 km-re található. 

I. félévben futott km: 14 067 km,  
II. félévben futott km:   8 856 km, 

2012.évben futott km összesen: 22 923 km 
 
II. sz. körzet Tanya 336-814-ig, 421 fő, Tanyagondnok Dinnyés Lajos  
Gépkocsi: Fiat Ducato LKC-899, 4 éves 
Megállapodási szerződés 92 fővel van, a lakott tanyák száma változó. 
Gyermekszállítás két fordulóban 9 fő, napi 72 km, havonta: 1440 km,  
Ebédszállítás: 7 fő, napi 20 km, havonta 400 km. 

I. félévben futott km: 12 325 km,  
II. félévben futott km: 17 046 km, 

2012.évben futott km összesen: 29 371km (22 656 km+6 715 km) 
(249 km Szerbia, 4411 km Polgármesteri Hivatal Franciaország, 481 km Családsegítő 
Balaton,1574 km Lengyelország, összesen: 6715 km menetlevél alapján) 
 
III. sz. körzet Tanya 815-1359-ig, 424 fő, Tanyagondnok Vörös Tibor  
Gépkocsi: Ford Ranger LLW-405, 4 éves. 
Ellátotti területéhez tartoznak a Nagyrétben lévő tanyák is.  
Megállapodási szerződést 132 fővel kötött. 
Gyermekszállítás 7 fő, napi 54 km, havonta 1080 km.  
Ebédszállítás: 20 fő, napi 40 km, havonta 800 km. 

I. félévben futott km: 16 270 km,  
II. félévben futott km  13 228 km, 

2012.évben futott km összesen: 29 498 km 
 
IV. sz. körzet Tanya 1360-től 1722-ig, 420 fő, Tanyagondnok Csaba Attila 
Gépkocsi: Lada Níva FGY-950, 17 éves,  
Megállapodási szerződést 111 fővel kötött. 
A legtávolabbi tanya 19 km-re található. 
Gyermekszállítás 5 fő, napi 35 km, havonta 700 km. 
Ebédszállítás: 28 fő, ebből 19 főnek külterületre, 9 fő Bokros területén (kiszállítási díjjal), 
napi szinten 40 km, havonta 800 km. 

I. félévben futott km: 11 375 km,  
II. félévben futott km: 10 668 km, 

2012.évben futott km összesen: 22 43 km 
V. sz. körzet Felgyő közigazgatási területe, 426 fő, Tanyagondnok Zsirmik Beáta  
Gépkocsi: Lada Níva HGE-741, 13 éves 
Megállapodási szerződést 73 fővel kötött. 
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Gyermekszállítás 2 fő, napi 8 km, havonta 160 km 
Ebédszállítás: 27 fő, napi 32 km, havonta 640 km. 
A legtávolabbi tanya 12 km-re található. 

I. félévben futott km: 9 492 km,  
II. félévben futott km: 6 390km, 

2012.évben futott km összesen: 15 882 km 
 
Mike Attila tanyagondnok helyettes 
Gépkocsi: Lada Níva GZJ-673 15 éves, 
A gépjármű műszaki vizsgája 2012. 11.30.-én megtörtént. 
Gyermekszállítás 4 fő Bokrosra, 2 fő Csongrádra, napi 48 km, havonta 960 km 
(Bokrosra gyermekszállítást október hónaptól kérték) 

I. félévben futott km: 4 947 km,  
II. félévben futott km: 6 825km, 

2012.évben futott km összesen: 11 772 km 
 
A gyermekszállításra egyre nagyobb az igény, a várólista egyre nő. Egyre többen költöznek 
külterületre (pl. szőlők közé) az olcsóbb élet reményében, nem számolva azzal, hogy az 
előnyök mellett a hátrányait is viselni kellene az ottani életformának. Nem abban a 
környezetben szocializálódtak így nem is tudnak alkalmazkodni a környezethez. A 
tanyagondnokok szorosan együttműködnek az egyéb szociális szolgáltatásokkal, 
kiegészítve egymás munkáját. A hátrányos helyzetű, szegénységben élő emberek 
kiszolgáltatottsága nő, egyre többször kérik a tanyagondnokok segítségét, sokszor olyan 
esetekre is, amire a szolgálat kompetenciája nem terjed ki. Az egyedül élő idős emberek 
rossz egészségi állapota is növeli a szállítási feladatainkat, a rendszeres orvosi ellenőrzések 
miatt.  
Szolgáltatásunk legnagyobb problémája a magas költségű üzemeltetés, ami több dologból 
tevődik össze. Kiadásaink csökkentése érdekében a munkafeladatok összehangolt 
szervezésére nagyobb figyelmet kell fordítani a jövőben. Költségeinket előre nem tervezett 
kiadások, krízishelyzetek is befolyásolják (pl. téli szükségállapot).   
A tanyagondnoki szolgálat gépjárműveinek műszaki állapotát magas javíttatási költségét 
nagymértékben befolyásolja az autók elhasználtsága (futott km és idős koruk). 
A szolgáltatás során az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, családsegítésben aktívan 
részt vesznek e mellett az egészségügyi ellátás hozzájutásához is segítséget adnak. Védőnők 
szállítása kisgyermekes családokhoz. Az ellátottak háziorvosi, szakorvosi rendelésre 
szállítása.  Közösségi, művelődési, sport és szabadidős programok szervezése azokon való 
részvétel biztosítása. Hivatalos ügyek intézése, lakossági igények továbbítása.  
Célunk továbbra is megfelelő színvonalon működtetni szolgáltatásunkat. A krízisben levő 
emberek felkutatása, akik sokszor segítséget mástól nem remélhetnek. 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által szervezett szakmai rendezvényein 
intézményünk részt vesz. 
A Bűnmegelőzési program keretében szoros együttműködés, közös munka folyik a 
Rendőrséggel, Polgárőrséggel.  Szolgáltatásunk aktívan közreműködik a tanyavilágban élők 
közbiztonságát szolgáló segélyhívó készülékekről érkezett jelzések kapcsán felmerülő 
krízishelyzetek elhárításában.  
A tárgyévben a szolgáltatás szakmai munkáját a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala, és a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Módszertani 
Intézménye munkatársai ellenőrizték.  
Az ellenőrzés során megállapították, hogy a tanyagondnokok adminisztrációja jól átlátható, 
precíz és egymással összhangban van, elmarasztalás nem történt.   
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Házi segítségnyújtás 

 
Feladatunkat Csongrád, Felgyő és Csongrád-Bokros területén, ill. a környező tanyavilágban 
láttuk el. A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, mely az igénybe vevő önálló 
életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében 
biztosítja. 
 
Szakmai munka: 
A szolgáltatás megismertetésére, - a lakosság részére, tájékoztató anyagokkal, személyes 
kapcsolattartással a háziorvosok részére, -  folyamatosan törekszünk. Dolgozóink megfelelő 
szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a színvonalas 
munkavégzést, egyre nehezebb fizikai és mentális megterhelésnek vannak kitéve, 
súlyosbodik a területen ellátandó idősek állapota, élet- és szociális helyzetük romlik. 
A gondozók kiemelkedő hivatástudatuk, lelkiismeretes munkájuk által minden tőlük 
telhetőt megtesznek az ellátás érdekében. Ezt bizonyítja, hogy munkájuk elismerése képen 
1 fő Polgármesteri Dicséretben részesült a Szociálismunka Nap alkalmából.  
 
Folyamatosan tájékoztatjuk városunk lakóit tevékenységünkről, hogy mind szélesebb 
körben ismerjék meg szolgáltatásunkat az arra rászorulók.  
Kapcsolattartás a hozzátartozókkal, a szociálpolitikai irodával, mentőkkel, házi- és 
szakorvosokkal, kórházakkal, szociális intézményekkel, civil szervezetekkel, családsegítő 
szolgálattal stb. nagyon jó volt.  
A házi segítségnyújtás feladata során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő 
fizikai, mentális, szociális szükséglete: saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és 
egészségügyi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, 
felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 
Közreműködtünk az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, 
mosás-vasalás, meleg étel biztosítása). 
Segítséget nyújtottunk számukra a szociális ellátáshoz való hozzájutásnál, melyet 
személyesen gondozónőink intézték. 
Személyre szabott egyéni Gondozási terveket készítve végezzük feladatunkat, az egyéni 
szükségleteknek megfelelő gondozást-ápolást alakítottunk ki. 
Ezek ellenőrzése év végén megtörtént. Ez évre vonatkozóan a tervek elkészítése 
folyamatban van. 
Az egyedül élők időskorúak szociális helyzete és egészségügyi állapota miatt egyre több a 
rászoruló, ezért az ellátotti létszámkeret növekedése vált szükségessé.  
Ennek érdekében a 2012-es év fő célkitűzése a felmerült lakossági szükségletekre épülő 
ellátotti létszám igények biztosítása érdekében történő kapacitásbővítés. A működési 
engedélyünk 99 fő ellátására szól, amely megegyezik az ellátotti átlag létszámmal.  
Dolgozói létszám 
2012. januárban 9 fő gondozónői létszámmal kezdtük az évet, a dolgozók végzettsége a 
törvényi előírásnak megfelelt. Az ellátotti létszám növekedése miatt gondozói 
létszámbővítés vált szükségessé.  
 
2012. december 31.-én a dolgozói létszám összesen 11 fő, ebből 9 fő kinevezett, 1 fő 1 éves 
munkaszerződéssel áll munkaviszonyban házi gondozóként, 1 fő pedig szakmai vezetőként 
koordinálja a szolgáltatást (munkába állása folyamatban). Eddig csak szakképzett szociális 
gondozók látták el feladatukat szolgáltatásunknál, a felmerülő feladatok (egyre nagyobb az 
igény a bevásárlásra, a lakókörnyezet rendbetételére) lehetővé tették nem szakképzett 
dolgozók foglalkoztatását is. 
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Az éves ellátotti létszám alakulása: 
2012. január 01-én 62 fő ellátottunk volt, a szolgáltatás 81fő ellátotti kapacitással 
rendelkezett. 
Tárgyévben ellátásba vettünk 80 főt, az ellátásból kikerült 40 fő,  
 
2012. december 31.-én létszámunk 102 fő volt. 
Az ellátásból kikerültek közül: 24 fő elhunyt, 9 fő bentlakásos intézménybe, 2 fő 
családjához költözött, 5 fő felmondta a megállapodást. 
 
2012. december 31.-én az ellátottak nem és kor szerinti megoszlása a következő: 
Férfi 
18-39 év között: 1 fő 
40-59 év között: 4 fő 
60-64 év között: 3 fő 
65-69 év között: 2 fő 
70-74 év között: 7 fő 
75-79 év között: 6 fő 
80-89 év között: 5 fő 
90 év felett      : 2 fő 
Összesen:         30 fő 
Nő 
18-39 év között:  1 fő 
40-59 év között:  4 fő 
60-64 év között:  4 fő 
65-69 év között:  0 fő 
70-74 év között: 15 fő 
75-79 év között: 15 fő 
80-89 év között: 28 fő 
90 év felett:         5 fő 
Összesen:          72 fő 
 
Gondozási szükséglet: 
Házi segítségnyújtásban részesülők száma 102 fő, ebből napi 1 órás gondozási szükséglettel 
51 fő, 2 órással 29 fő, 3 órással 9 fő, 4 órással 12 fő, 4 órát meghaladóval pedig 1 fő 
rendelkezik. 
 
Normatíva, látogatási szám alakulása: 
2012. január 01-én az elfogadott szakmai programunkban szereplő kapacitásunk 81 fő 
ellátott.  
A házi segítségnyújtás 2012. évi normatíva támogatása 166.080,- Ft/fő (ez az összeg 
megegyezik a 2011. évre megállapítottal). 
 
2012. évben az összes látogatási szám 14.408/251=57,4 fő, így a 2012-re tervezett létszám 
60 fő ellátott, 2012. I. félévben a látogatási számunk 9.372, ez átlagként 74 főt jelent. 
Ezen számítások alapján pótigény lehetősége merült fel. 
A tárgyévben a látogatási szám: 21 535, amely átlagban 85 főt mutat. 
 
Térítési díj: 
2012. december 31.-én térítési díj ellenében 33 főnek, térítésmentesen 68 főnek biztosítjuk 
szolgáltatást. 
2012. évben befolyt térítési díj negyedéves bontásban: 
I.   negyedévben befolyt összeg:   298 988.- Ft 
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II.  negyedévben befolyt összeg:   365 670.- Ft 
III. negyedévben befolyt összeg:   418 710.- Ft 
IV. negyedévben befolyt összeg:   371 535.- Ft 
                                 Összesen: 1 454 903.- Ft 
 
Tartós bentlakásos intézeti elhelyezésre 2 fő vár. 
 
2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást 
Igénybevevőkről (KENYSZI - TAJ alapú nyilvántartás). A napi adatrögzítést a szolgáltatás 
igénybevételének nyilvántartásáról, napi szinten teljesítjük. 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala munkatársai ellenőrizték 
szolgáltatásunkat, dolgozóink munkáját megfelelőnek találták, adminisztrációnk pontos 
áttekinthető. 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
A szolgáltatás ellátási területe Csongrád, Felgyő Csanytelek, Tömörkény közigazgatási 
területe és megállapodás alapján Tiszasas község közigazgatási területe. 
 
Célja: 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a saját otthonukban 
élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint 
fogyatékos személyek részére nyújt ellátást.  
Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget 
nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. 
 
Feladatok: 
A nap 24 órájában gyors és szakszerű segítségnyújtás biztosítása az igénybe vevők számára, 
krízishelyzetben 30 percen belül az ellátást igénybevevőnél van a gondozó és megteszi a 
szükséges intézkedéseket. A rendszer technikai eszközeit az informatikus folyamatosan 
ellenőrzi, ez által biztosított a szolgáltatás zavartalan működtetése. A dolgozók 
rendelkezésére áll a munkavégzéshez szükséges felszerelt nővértáska és a közlekedési 
eszköz. 
A riasztás diszpécser központon keresztül történik, a gesztor település és egyben a 
diszpécser központ: Csongrád, Vasút u. 92. 
 
 
 
 
A kihelyezett készülékek megoszlása településenként: 
Csongrád:           31 készülék 
Csanytelek:        27 készülék 
Tiszasas:            20 készülék 
Tömörkény:       11 készülék 
Felgyő:               11 készülék 
Összesen:         100 készülék 
 
Dolgozó létszám:  
1 fő szakmai koordinátor, 1 fő rendszergazda, 16 fő gondozónő szállítást végző személy 
segítségével látja el a feladatot, szakképzettségük megfelel a törvényi előírásoknak.  
Csongrád:             1 fő rendszergazda 
                              1 fő koordinátor 
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                              4 fő gondozónő 
                              4 fő gépkocsivezető 
Csanytelek:           4 fő gondozónő 
                              3 fő polgárőr 
Felgyő:                  2 fő gondozónő 
Tömörkény:          2 fő gondozónő 
Tiszasas:               4 fő gondozónő 
 
2012. évre meghatározott működési támogatás összege: 
    - alaptámogatás: 467.900,- Ft 
    - teljesítménytámogatás: 2.500.000,- Ft 
    - összes működési támogatás: 2.967.900,- Ft 
    - teljesítménytámogatás: 25.000,- Ft/év/készülék 
1 készülékre jutó önköltség: 137,- Ft/nap. 
1 készülékre jutó napi normatíva: 81,- Ft/nap. 
 
Térítési díj: 
2012. évben 1.032.100,- Ft-tal kevesebb működési támogatást kapott szolgáltatásunk, mint 
a 2011. évben. 
Bevételünk növelése érdekében szolgáltatásunk fenntarthatósága miatt 2012. 04.01. 
napjától térítési díj bevezetése vált szükségessé. 
Fizetendő térítési díj összege: 55,- Ft/nap/készülék, szociálisan rászorult személy esetén, a 
mindenkori hatályos jogszabályok, helyi rendeletek, a fenntartó által hozott döntés alapján. 
Figyelembe véve, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult 
szolgáltatást igénybevevő havi rendszeres jövedelmének a 2 %-át. 
Térítési díjmentességi kérelemmel élhet az a szociálisan rászorult igénybevevő, akinek a 
létfenntartását veszélyeztetné a térítési díj összegének kifizetése. 
2012. évben Csanytelek község Polgármestere kérelmezte intézményünknél, hogy a 
településen élő, alacsony jövedelmű ellátottak esetében az intézmény a térítési díjat engedje 
el. A Polgármester Úr a térítési díj bevétel kiesést kompenzálva vállalta, hogy a Csanytelek 
település önkormányzata a működéshez szükséges telefonköltségeket, a gépkocsi 
használatot, a karbantartási költségeket, valamint az eszközpótlás költségeit fedezi az 
intézménynek.  
 
 2012. évben a térítési díj befizetéséből befolyt összeg településenként negyedéves 
bontásban: 
 

      
Befizetések Csongrád Felgyő Tömörkény Tiszasas Összesen: 

II. negyedév 133915 38215 35790 90835 298755 
III. negyedév 133690 36040 36030 82530 288290 
IV. negyedév 132975 33405 36030 81100   283510 

  Összesen 400580 107660 107850 254465 870555 
      

Segélyhívások megoszlása települések szerint: 
Csongrád:   20 
Csanytelek: 20 
Felgyő:         5  
Tömörkény:  7 



 12
Tiszasas:       7 
Összesen:    59 alkalommal történt jelző riasztás. 
 
A segélyhívások főbb okai: téves riasztás, betegség, rosszullét. 
A segélyhívások esetén a gondozó minden esetben 30 percen belül a helyszínre ért és 
megtette a szükséges intézkedést. A kapcsolattartás a hozzátartozókkal és egyéb szociális 
intézményekkel továbbra is megfelelő. 
 
Jelzőkészülékek átszerelése: 
Csanytelek:  3   
Csongrád:  20  
Felgyő:        5  
Tiszasas:     7  
Tömörkény: 3  
 
2012. december 31.-én az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása: 
Egyedül élő 65 év feletti személy: 90 fő  
Egyedül élő súlyosan fogyatékos:   3 fő 
Kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos: 7 fő 
 
Szolgáltatásunk finanszírozási szerződése 2012. december 31.-ig volt érvényes, ami 
meghosszabbításra került 2013. március 31.-ig. A működési támogatási összeget a 
számviteli jogszabályoknak megfelelően használtuk fel, az elkülönített összeg a rendszer 
technikai működtetésének fejlesztésére lett fordítva. 
Szolgáltatásunk a vállalt feladatmutatót teljesítette, a dolgozók munkájukat szakszerűen, 
megbízhatóan látták el.  
A dokumentáció minden hónap végén megtörtént a segélyhívások számáról és a rendszerbe 
bekerült személyekről, az irányadó tőrvényi előírásoknak megfelelően. A napi jelentési 
kötelezettségnek, a rendszerbe történő pontos rögzítésnek szolgáltatásunk eleget tett.  
2012. december 31.-én 2 fő szociálisan rászoruló szerepel a várólistánk nyilvántartásában. 
2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást 
Igénybevevőkről (KENYSZI - TAJ alapú nyilvántartás). A napi adatrögzítést a szolgáltatás 
igénybevételének nyilvántartásáról, napi szinten teljesítjük. 
 

Nappali ellátást nyújtó intézmény I. sz. Idősek klubja. 
 
Az ellátást igénybevevők részére egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelően napi 
életritmust biztosító, közösségi ellátást szervezett.  
A közösségi együtt élés szabályait a házirend tartalmazza. Szolgáltatásunk nyitott 
formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működött. 
Az idősek Klubjában történő ellátásra jogosult az az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
időskorú, ill. az a nyugdíjas, vagy a családban élő időskorú, aki nappali ellátásra szorul. 
A felvételnél előnyt élvez az az időskorú, aki egyedül él, ill. szociálisan hátrányos helyzetű. 
Klubunk DEMENS személyek nappali ellátását is biztosítja. A DEMENS ellátottak orvosi 
szakvéleménnyel rendelkeznek. Részükre, képességük megőrzésére, és fejlesztésére 
irányuló programokat, mentális gondozást, felügyeletet biztosít a klub. 
 
2012-ben a klub munkáját 7 fő végezte. 
 
1 fő szakmai vezető 
1 fő gondozónő 
1 fő szociális segítő (2012. október 29-től folyamatos betegállományban van.) 
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1 fő adminisztrátor (napi 4 órában.) 
1 fő segítő (1éves szerződéssel, 2012.10.11-én lejárt a szerződése.) 
2 fő önkéntes munkavállaló. 
 
Klubtagok nemek szerinti megoszlása: 
Klub:     Demens: 
Nő:12     Nő:1 
Férfi:13    Férfi:4 
 
Klubtagok korszerinti megoszlása: 
Klub Demens 
Férfi: Nő: Férfi: Nő: 
18-39 év:1 fő 40-59: 1 fő 60-64 év: 2 fő 75-79 év: 
1fő 
40-59 év:2 fő 65-69 év: 2 fő 65-69 év:1 fő 
60-64 év:4 fő 70-74 év: 2 fő 80-89 év: 1 fő 
70-74 év: 2 fő 75-79 év: 3 fő 
75-79 év: 1 fő 80-89 év:4 fő 
80-89 év: 3 fő 
Klub létszám: Demens létszám: 
Január: 29 fő Július: 5 fő 
Február: 28 fő Augusztus: 5 fő 
Március: 29 fő Szeptember: 5 fő 
Április: 33 fő Október: 5 fő 
Május: 33 fő November: 5 fő 
Június: 33 fő December: 5 fő 
Július:28 fő 
Augusztus: 28 fő 
Szeptember: 28 fő 
Október: 28 fő 
November: 28 fő 
December: 25 fő 
 
Napi feladataink: 
Étkeztetés: Igény szerint ebéd, valamint munkaszüneti napokon is megoldott volt az 
étkeztetés.  
Ebéd térítési összege (2012. április 1-től): 
1-28500 Ft-ig 285 Ft/adag 
28501 Ft-tól 405 Ft/adag 
 
Szabadidős programok: 
Nap-heti lapok, tv-videó a tagok rendelkezésére állt. Kirándulásokon, 
múzeumlátogatásokon, különböző kiállításokon vettünk részt. Megemlékeztünk a 
társadalmi ünnepekről.  
A programunkban szerepelt: 
Valentin nap, farsang, Nők napja, Anyák napja, Idősek napja, Halottak napja, Mikulás nap, 
karácsony megünneplése. Rendszeresen részt vettünk templomi szertartásokon. Gyakori 
volt a szalonnasütés, bográcsos főzés, nóta délutánok, egészségügyi séták. Jó kapcsolatunk 
a városban működő társintézményekkel. Rendszeresen részt veszünk rendezvényeiken.  
 
Programjaink negyedéves eloszlásban: 
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I. Negyedév: Újév köszöntés, születésnap megünneplése, 

pedikűr-manikűr (szakember segítségével), nóta délután,”Egészséges életmód” 
című előadás. Mit kell tudni a cukorbetegségről? 
Masszírozás (minden hónapban 1 hét) 
Névnap ünneplése. 
Farsangi mulatság, közösen a II. sz. Idősek Klubja időseivel, dolgozóival, a 
területi vezetőkkel. 
67 fő vett részt ezen a rendezvényen, ami nagyon jól sikerült. Kocsonyát 
főztünk, jelmezt készítettünk, szerepet tanultunk az idősekkel. 
Nőnapi ünnepség, megemlékezés március 15-ről, kokárdakészítés, nóta délután, 
puding készítés. 
 
 

II. Negyedév: Húsvéti készülődés, tojásfestés, tojásfa díszítés, locsolkodás. 
Szellemi vetélkedő. Ki tud többet Magyarországról. 
Anyák napi ünnepség. 
Egy perc és nyersz vetélkedő az udvaron. Egész napos kerti parti, melyen 80-an 
vettek részt. Mindenversenyző ajándékot kapott. Ebédre marhalábszár pörkölt 
készült bográcsban. 
Előadássorozat: „Látásunk megőrzése” címmel. 
Rendszeres szalonnasütés az udvaron. 
Egész napos kerti parti, a táborozó gyerekekkel, halsütés, vetélkedő. 
 

III. Negyedév: Múzeumlátogatás. 
A nagy melegre való tekintettel, mindenki héten 1-2 nap a klubba jött a 
fagylaltos. 
Klubtagunk nyaralójában paprikáskrumpli főzés. 
Közösen vettünk részt városi rendezvényen. 
Névnap-születésnap megünneplése, palacsintasütés. 
Intézményünk kulturális napjára való felkészülés napi gyakorlása. 
Egy délután a Holt Tiszán. Pecázás, hal tisztítás. 
Beteg klubtagjainkat rendszeresen látogattuk. 
 

IV. Negyedév: Idősek napi rendezvény (50 fő vett részt). Marhalábszár pörköltet 
főztünk bográcsban. 
Halottak napi megemlékezés, gyertyagyújtás. 
Temető látogatás, felkerestük a volt klubtagok sírját. 
Karácsonyi ünnepség: Meglepetés napot szerveztünk az időseknek. Délelőtt 
iskolás gyerekek szerepeltek, könnyet csalva az idősek szemébe. Ebédre 
vaddisznó pörköltet főztünk bográcsban (egy támogatónk felajánlása). Délután 
nótázással, mulatással ért véget a nap. 
 

Fizikai ellátás: 
Mosás, vasalás, személyi higiénia biztosított volt. Igény szerint pedikűr-manikűr, 
fodrászszolgáltatás (önköltséges alapon). 
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Egészségügyi ellátás: 
Igény szerint, illetve hetente vérnyomásmérés, vércukormérés, melynek eredményét írásban 
rögzítjük. Egészségügyi dokumentáció naprakész vezetve. Orvoshoz jutást a dolgozók 
szervezik meg. Havonta egészségügyi előadásokat szervezünk, szakképzett előadókkal. 
(fogápolás, cukorbetegség, magas vérnyomás, diétás étkeztetés). 
 
 
 
 
 
Beszámoló kiegészítés, megjegyzés: 
2012. február 1-től február 15-ig a hideg időjárás miatt készenléti szolgálatot láttunk el a 
klubban. 15 fő költözött be, akiknek az ellátásáról gondoskodnunk kellett. Munkatársaimat 
köszönet illeti meg, amiért teljes odaadással, segíteni akarással látták el ez a nehéz 
feladatot. 
 
2012. július: Több napos hőségriadót rendeltek el, az idősek ellátása még nagyobb 
odafigyelést igényelt. 

 DEMENS-ellátottak szakvizsgálata megtörtént, 5 fő kapott szakvéleményt. 
 Minden hónapban munkaértekezleteket tartottunk, ahol megbeszéltük a napi 

problémákat. Felhívtam a munkatársak figyelmét a munkaidő pontos betartására, 
takarékosságra, az idősekkel való bánásmódra.  

 Minden rendezvényükön részt vettek a Városi Vezetők. 
 Az idősek beszállítása - igény szerint - 2012. november óta megoldott. 
 Mindennapos problémát jelentett az étel minősége és mennyisége, amit többször 

jeleztünk a konyhán, sajnos érdemi változást nem tapasztaltunk. 
 
Új ellátási formánk a nappali ellátásban 
Az I. sz. Idősek Klub 2012. július 3-tól DEMENS személyek nappali ellátást is biztosítja, 
melyet a szakmai programban is megfogalmaztunk. 
Jelenleg 5 fő (4 férfi, 1 nő) DEMENS ellátott rendelkezik orvosi szakvéleménnyel. 
Az ellátottak felvételét „előgondozás” előzte meg, ahol a családtagok jelenlétében bővebb 
betekintést nyerhettünk az idős ember életébe, viselkedésébe. 
Egyéni gondozási tervet készítettünk, melyben felmértük a demenciában szenvedő 
készségeit, az életvitelhez és önellátáshoz szükséges készségeket megtartottságát, a 
gondozott korábbi tapasztalatát, valamint a személyiségéből adódó sajátosságát, és egyéni 
érdeklődését. 
E szempontok alapján készítettük el az „Életutat”, melyet gondozási tervhez csatoltunk. 
Arra törekszünk, hogy a gondozottban fedezzük fel azt az embert, akiben ott él a múltja, a 
családja, a foglalkozása, akinek vannak hobbijai, és vágyai, és vannak jó és rossz napjai. 
 
2012-ben az alábbi ellenőrzések történtek meg: 

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
ÁNTSZ (Köz. eü.) 
Dél-alföldi Regionális Módszertani Intézmény Konzorciumi tagja, az Aranysziget 
Otthon munkatársai 
Csongrád Város Önkormányzata belső ellenőre 
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Nappali ellátást nyújtó intézmény II. sz. Idősek klubja. 
 

Intézményünk az ellátást igénye vevők részére szociális, egészségügyi, mentális 
állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító közösségi ellátást szervezett. A 
közösségi együttélés szabályait a Házirend tartalmazta. Szolgáltatásunk nyitott formában, 
az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működött. 
Városunkban a lakosság korszerinti összetételét tekintve az idősek aránya növekedést 
mutat. Egyre több a családi kapcsolatok nélküli nehéz életkörülmények között élő 
kisnyugdíjas. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formákra egyre nagyobb 
szükség van. A nappali ellátás igénybevétele késlelteti, hogy ellátottjaink drágább ellátási 
rendszerbe kerüljenek.  
Klubunk tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető helyen található. Az épületet 
mind esztétikailag mind a törvényi előírásoknak megfelel. A kiszolgáló helyiségek 
színvonala maximálisan kielégíti az ellátottaink és dolgozóink igényeit.  
A II. sz. Idősek Klubja 30 férőhellyel rendelkezik, 2012-ben az intézmény kihasználtsága 
100%-os volt, a 30 fős átlaglétszámot tartottuk. Pótigény leadásával nem éltünk. 
 A nappali ellátást igénybevevők bent tartózkodásának térítési díja, kérelemre térítésmentes 
szolgáltatás a Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján. 
Felmerült lehetőségként, hogy a térítésmentes ellátást nem tudjuk tovább biztosítani, de az 
ellátottak anyagi helyzetét megvizsgálva, a térítési díj bevezetése veszélyeztetné a nappali 
ellátásban lévők lehetőségét a szolgáltatás igénybevételéhez. 
 
2012. évi normatíva támogatás az Idősek nappali ellátásánál 88.580,- Ft/fő, ez az összeg 
nem fedezi a szolgáltatás működéséhez szükséges költségeket. 
 
Szakmai munka: 
Időseink számára szükségleteiknek megfelelő ellátást biztosítunk, az egyénre szabott 
bánásmód, az irányadó elv munkánk során. Egészségi állapotuk folyamatos ellenőrzése 
mellett az alapvető higiéniai szükségleteik /tisztálkodás, mosás/ kielégítésében is segítséget 
nyújt szolgáltatásunk. Fontos szakmai feladat az egyéni és kiscsoportos foglalkozások 
megszervezése, megtartása, a meglévő képességeik megőrzése, fejlesztése érdekében. 
Időseink többsége egyedül élő özvegy, társas kapcsolatok nélkül, az elszigetelődés veszélye 
szinte minden ellátottunknál fenn áll, célunk az időskori izoláció enyhítése.  A rendszeres 
bejárás, a klubban kialakult személyi kötődés, teszi számukra lehetővé, hogy a közösség 
segítségével aktív tartalmas életet alakítsanak ki maguknak. Igyekszünk változatos 
programok segítségével érdeklődésüket fenntartani. Irányított segítő beszélgetések 
alkalmazásával új célok, feladatok megtalálására ösztönözzük ellátottainkat. Nagyon fontos 
szakmai feladatunk a mentális stabilitás a lelki egyensúlyra való törekvés elősegítésének 
biztosítása. 
 
Ellátotti létszám alakulása 2012-ben: 
Intézményünk 30 férőhelyes, a 2012-es évet 30 fő klubtaggal kezdtük.   
I. negyedév végén a létszám :  29 fő 
II. negyedév végén a létszám:  34 fő 
III. negyedév végén a létszám: 33 fő 
IV. negyedév végén a létszám: 30 fő 
Évközben ellátásba vettünk 16 főt, és 16 fő került ki az ellátásból.  
1 fő meghalt, 1 fő bentlakásos intézménybe költözött, 2 fő elköltözött, 12 fő pedig kilépett. 
 
2012. december 31-én az ellátottak nem és kor szerinti megoszlása a következő: 
Férfi: 65-69 éves 1 fő, 70-74 éves 3 fő, 75-79 éves 0 fő, 80-89 éves 3 fő. 
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Nő: 18-39 éves 1 fő, 40-59 éves 1 fő, 60-64 éves 0 fő, 65-69 éves 5 fő, 70-74 éves 4 fő, 
75-79 éves 6 fő, 80-89 éves 4 fő, 90-x éves 2 fő. 
 
Dolgozói létszám: 
1 fő szakmai vezető, 2 fő szociális gondozó látja el a II. sz. Klub feladatait, ebből, 1 fő 
nyugdíjazás előtti felmentési idejét tölti, dolgozóink végzettsége a törvényi előírásnak 
megfelelő. 
Szakmai irányítás, ellenőrzés, napi kapcsolattartással folyamatos a szakmai vezetővel.  
 
Feladatok: 
 
Étkeztetés - Igény szerint reggeli és ebéd, hétvégi és ünnepnapi étkezés, amelynek 
biztosítása szükség szerint folyamatos volt. 
Fizikai ellátás - Mosás, vasalás, személyi higiénia biztosított volt. Igény szerint manikűr és 
pedikűr, fodrászszolgáltatás intézményünkben külön díjazásért elérhető. 
Egészségügyi ellátás - Intézményünkbe több éve orvos nem rendel. Az orvoshoz jutást a 
dolgozók szervezték meg, havonta vérnyomás, testsúly, vércukormérés.  
Mentális gondozás - Egyéni és csoportos problémák orvoslása. 
Érdekvédelem - A hivatalos ügyek intézése a dolgozóink segítségével történt.  
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogásza rendszeresen tartott fogadóórákat klubunkban az 
ellátottaink részére. 
Szabadidős programok - TV-videó, rádió, magnó, a lakók rendelkezésére állt. 
Kiránduláson, fürdőlátogatáson vettünk részt. Ünnepekről közösen megemlékeztünk. 
Szórakoztató rendezvényeket szerveztünk (pl. játékos vetélkedők, nyári bográcsos főzés) 
Az idős emberek jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól, ezért tudatosan szerveztünk 
olyan programokat, melyeken iskolások, óvodások adtak műsort, tartottak előadást, részt 
vettünk társadalmi és városi rendezvényeken is. 
Demens nappali ellátás 
 Intézetünkben a biztonságos és optimális gondozási környezet lehetővé teszi a demenciával 
küzdő idős emberek ellátását. 
 2012. december 31.-én klubtagjaink közül 5 fő ellátottunk rendelkezett demens szakorvosi 
véleménnyel. 
A mentális állapot felmérésének eredménye és a szakorvosi diagnózis alapján a felvételt 
követően 30 napon belül egyéni gondozási tervet készítettünk. Ezt megelőzően az 
előgondozás keretében tájékozódtunk az ellátott kognitív funkciónak állapotáról és szociális 
hátteréről. 
Szakmai feladat: 
A foglalkoztatások célja az állapotromlás lassítása, a meglevő képességek erősítése, 
változatos tevékenységek során a hasznos időtöltés biztosítása, a pszichés és 
viselkedészavarok enyhítése, jó közérzet biztosítása.  
- Gondoskodni az ellátást igénybevevő mentálhigiénés ellátásáról, figyelembe véve az idős 
ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását. 
- Az önellátási képességek javítása, a képességromlás késleltetése, a képességek 
csökkenéséből származó zavarok enyhítése.  
- A változatos közösségi programok és aktivitási kreatív foglalkozások alkalmazásával a 
kognitív funkciók célzottabb megerősítése. Az idősek emlék-és élményanyagát mobilizáló 
csoportfoglalkozások bevezetése, beszélgetések a múlt eseményeinek felidézésével. 
- Komplex mozgásfejlesztés, ill. szinten tartás, közös tornagyakorlatok végzésének 
segítségével. Egyensúlyfejlesztés, finommozgások-kar, kéz és ujjgyakorlatok (rajzolás, 
színezés),  
- A szűkebb és tágabb szociális környezetben való részvétel támogatása. 
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- Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülés során 
életminőségét megőrizve, jó közérzettel, érzékelje a jó bánásmódot, állapotromlását 
késleltető támogatást kapjon. Önellátási képességének csökkenése mellett is meg tudja 
őrizni emberi méltóságát. 
Továbbra is biztosítani tudtuk időseink közül 12 fő be- és hazaszállítását. 
Klubtagságunk számának megtartása a jövőre nézve is feladataink között szerepel. Jelenleg 
szolgáltatásunk a felmerülő lakossági szükségleteket, igényeket el tudja látni, várólistánk 
nincs. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

A családsegítő szolgáltatás célja Csongrád város közigazgatási területén élő szociális és 
mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, 
családok életvezetési képességeinek megőrzése, az oda vezető okok megelőzése, 
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. 
 
A családsegítő szolgáltatást Csongrád város közigazgatási területén 2008. január 1. napjától 
5 fő családgondozó végzi, mely szakmai létszám megfelel a törvényi előírásoknak, ezért  
határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.  A szolgálat elhelyezése a Síp u. 3. 
szám alatti épületben megoldott, a törvényi előírásoknak, illetve a segítő munkának 
megfelelő hely biztosított. A Gyermekjóléti Szolgálattal egy épületben található, de 
szakmailag teljesen elkülönülve végzi munkáját. 
 
Társulás keretében Felgyő és Tömörkény községek területén is ellátjuk a családsegítő 
szolgáltatást, a két településen 1 fő osztott munkaidőben dolgozó családgondozó végzi a 
feladatokat. 
 
A Családsegítő Szolgálat munkájának hatékonysága érdekében észlelő-és jelzőrendszert 
működtet, melynek tagjai a háziorvosok, az önkormányzat irodái, kórházi szociális munkás, 
civil szervezetek, egyházak, a házi gondozónők, idősek klubja, támogató szolgálat és 
közösségi pszichiátriai ellátás gondozónői, tanyagondnok, gyermekjóléti szolgálat. 
 
A Családsegítő Szolgálat az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a 
probléma megszüntetése érdekében: 

- tájékoztatást ad a szociális, - családtámogatási, és-társadalombiztosítási ellátásokról, 
a hozzájutás módjáról 

- tanácsadást nyújt szociális, életvezetési és mentális gondokkal küzdőknek 
- családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavar, illetve 

konfliktus megoldását 
- meghallgatja az egyén, család panaszát, és lehetőség szerint intézkedik annak 

megoldása érdekében. 
 
A családgondozást a családgondozók az egyénre, családra vonatkozóan elkészített 
gondozási terv alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végzik. A családsegítő 
szolgáltatás – a speciális szolgáltatások kivételével - igénybevétele önkéntes, aki a 
felajánlott segítséget elfogadja, azzal a családgondozó együttműködési megállapodást köt. 
 
Csongrád város helyi rendelete értelmében az 55 év feletti személyeknek együttműködési 
kötelezettsége van a Családsegítő szolgálattal. A munkanélküli személyeknek szociális és 
mentálhigiénés helyzetükhöz igazítva lehetőségük van arra, hogy válasszanak: egyéni 
esetkezelés, vagy csoportmunka keretében valósuljon meg az együttműködés. 
Az egyéni esetkezelés keretében a családgondozó és a kliens közösen készíti el a 
családgondozási tervet, melynek tartalmi elemei a következők: 
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1.) A probléma azonosítása: a probléma, ahogy a kliens látja 

                                                    a probléma, ahogy a családgondozó látja   
                                                    közösen megfogalmazott probléma 

2.) Célmeghatározás: rövid távú célok 
                                          hosszú távú célok 

3.) A kliens külső és belső erőforrásainak meghatározása  
4.) A kliens foglalkoztathatóságának megállapítása 
5.) A kliens és a családgondozó által vállalt feladatok meghatározása. 

 
A csoportmunkát vállaló kliensek két havonkénti rendszerességgel vesznek részt az Egy-
Másért Csoport foglalkozásain. 
 
A Családsegítő Szolgálat 2012. évben ismét bekapcsolódott a Máltai Szeretetszolgálat és az 
EDF DÉMÁSZ Zrt. „Hálózat a közösségekért” elnevezésű pályázatába, melynek keretében 
113 díjhátralékkal rendelkező személynek készítették el és küldték be a pályázatát. A 
támogatott pályázatok száma 58 db lett. 
 
Szintén pályázat útján volt lehetősége Ördögné Morvai Zsuzsanna családgondozónak 10 
gyermeket üdültetni a Balatonon a „Mesés nyár vár ránk” című Erzsébet programban.  
 
A Családsegítő Szolgálatnál ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadás igénybevételére is 
van lehetőségük a klienseknek, mely családgondozói javaslatra, előre egyeztetett 
időpontban történik. 
 
A lakosság által történő felajánlásokból, adományokból a Szolgálatnak lehetősége van 
ruhaadomány, bútor, stb. osztására. 
 
A Szolgálat jó kapcsolatot épített ki a civil szervezetekkel. 
A Vörös Kereszt segítette a rászoruló családokat, egyéneket ruhaadományok, kisebb 
háztartásban használatos eszközök biztosításával. 
 
2004. december 6. óta a Csongrádi Kenyérgyár rendszeresen juttat kimaradt áruiból 
adományt, melyet a rászorulók között tudunk szétosztani heti két alkalommal, hétfői és 
csütörtöki napokon. Egyre több kliens él ezzel a lehetőséggel, rendszeresen járnak 
adományért 
 
Mindezen feladatai mellett a Családsegítő szolgálat aktívan részt vesz a Gyermekjóléti 
Szolgálattal közösen programok szervezésében: 
 
Minden évben megszervezésre kerül a 7-14 éves korú gyermekek szabadidejének hasznos 
eltöltése érdekében a  4x1 hetes nyári tábor, melyen átlagban 18-20 gyermek vesz részt. 
 
A Családsegítő munkáját a fenntartó évente ellenőrzi, a 2012. évi ellenőrzésre november 
23-án került sor. 
A Gyermekjóléti Szolgálat határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik 2010. 
április hó 1. napjától. Mind a személyi és tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi 
előírásoknak. 2012. év szeptemberében telephelyünkre költözött a CSIPI, ezért az ügyeleti 
szobánkat és a kliensfogadónkat átadtuk számukra.  
A Gyermekjóléti Szolgálat klienseinek is lehetősége van előre egyeztetett időpontban jogi-
és pszichológiai tanácsadás igénybevételére. 
Havi egy alkalommal a Szolgálatnál tart fogadóórát Dr. Dubecz György gyermekjogi 
biztos. 
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Társulás keretében Felgyő és Tömörkény községek területén is ellátjuk a 
gyermekjóléti szolgáltatást. 
A Szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a már kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében alapellátás keretében végez családgondozói 
tevékenységet, amennyiben a család vállalja a Szolgálattal az együttműködést. Hatósági 
eljárás után védelembe vétel keretében kerül sor a családgondozásra, amennyiben a család 
nem együttműködő, vagy súlyosabb problémák merülnek fel. Ebben az esetben kötelező az 
együttműködés a Szolgálattal. 
Ha a gyermek súlyos testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi veszélyeztetettségét tapasztalja a 
szolgálat, javaslatot kell tennie a Jegyzőnek a gyermek családjából történő kiemelésére. 
Amennyiben a gyermek kiemelésre kerül a családból, a Szolgálat feladata, hogy a szülőket 
annak érdekében továbbra is gondozza, hogy a gyermek visszakerülhessen a családba, 
illetve szorgalmazza az átmeneti nevelés ideje alatt a szülő-gyermek kapcsolattartást. 
Az átmeneti nevelésből hazakerült gyermekek kötelező utógondozásának ellátása szintén a 
szolgálat feladata, melynek célja, hogy a gyermek minél előbb visszailleszkedjen 
családjába. 
Örökbefogadások előtt megkeresésre környezettanulmányt és javaslatot készít a szolgálat, 
illetve az örökbefogadásra kihelyezett gyermek beilleszkedését, a szülő-gyermek kapcsolat 
alakulását.  
Más megkeresésekre (Bíróság, Gyámhivatal, Szociálpolitikai Iroda) is javaslatokat, 
környezettanulmányokat készít a szolgálat.  
Továbbra is lehetőség van szombati napokon 9 órától 12 óráig, illetve hétköznapokon 
munkaidőben a kapcsolattartási ügyelet igénybevételére. Jelenleg egy család veszi igénybe 
ezt a szolgáltatásunkat kéthetente szerdai napokon 14 órától 16 óráig.  
Nem kötelező feladatunk, de továbbra is felvállalják a családgondozók a rászoruló 
gondozott gyermekek korrepetálását, illetve ha szükséges, akkor a pótvizsgára való 
felkészítését. 
Prevenciós célú a gyermekek nyári táboroztatása, a felvilágosító célú előadások tartása. 
Nyertes pályázatnak köszönhetően Szécsényi Éva családgondozó 10 gyermeket vitt 
táborozni a Balatonra a „Mesés nyár vár ránk” Erzsébet program keretében. 
2012. évben először szervezett Baba-Mama Börzét a Gyermekjóléti Szolgálat összesen 
három alkalommal. Elmondható, hogy nagy számú érdeklődés mellett sikeresek voltak a 
rendezvények. 
A nem szakmai jellegű egyéb programokat, feladatokat a Családsegítő Szolgálattal együtt 
végzi a Gyermekjóléti Szolgálat, mint a Városi Mikulás ünnepség megszervezése, 
kézműves foglalkozás, táboroztatások, adományok osztása. 
A fenntartó évenként ellenőrzi a Gyermekjóléti Szolgálat munkáját is, mely 2012. 
november 23-án történt meg. 
 

Gyermekek Átmeneti Otthona 
 

A Gyermekek Átmeneti Otthonának dolgozói kollektívája 2012-ben is az előző évekhez 
hasonlóan, maximális odaadással és lelkiismeretesen próbálta ellátni feladatait. 
A mai, felgyorsult világunkban - küszködve, mint magánemberként, mint intézményként a 
gazdasági válság nehézségeivel - igyekszünk megteremteni a szolgáltatásainkat 
igénybevevő gyermekeknek és szüleinek a biztonságot, gondoskodást. Törekszünk arra, 
hogy áttekinthető, nyugodt légkört teremtsünk, ahol a gyermekek érzelmileg, testileg, 
erkölcsileg, értelmileg egyaránt egészségesen fejlődjenek. Igyekszünk az érintettek számára 
az intézményben kellemes, nyugodt és családias környezetet, légkört kialakítani, hogy ne 
csak elnevezésében, hanem valójában otthon legyen.  
Korszerű, minden alapvető igényt kielégítő berendezéssel rendelkezünk, a belső terek 
esztétikusak, megfelelő életteret biztosítanak a bentlakóknak. A lakószobák kényelmesek, 
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tiszták, világosak. Gondozási, nevelési, tanulást segítő, szabadidős feladatainkat 
hiánytalanul el tudjuk látni. Az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel általában 
rendelkezünk. Dolgozóinkat sokszor mentálisan nagyon megterheli, amikor nehéz 
gyermeksorsokkal találkozunk. Feladatainkat a törvényi előírásoknak, illetve az éves 
munkatervnek, gondozási tervnek megfelelően végezzük, teljes körű ellátást nyújtunk. 
Dolgozóink nagy munkabírással, kitartással rendelkeznek, így nem okozott gondot ennek 
megszervezése. Az időközben bekapcsolódott dolgozók megismerték, megszerették 
munkájukat, bekapcsolódtak az otthon mindennapi életébe, szakszerűen, lelkiismeretesen 
látják el feladataikat. Az év folyamán több alkalommal közfoglalkoztatott dolgozót 
helyeztek intézményünkbe. Elégedettek leginkább az év második felében munkát végző 
takarítókkal voltunk – egy fő közfoglalkoztatott, egy fő önkéntes – az ő munkájuk pontos, 
precíz és nagyon hasznos volt. Az év más időszakában is nagyon hiányoljuk. Késő ősszel 
szintén közfoglalkoztatott dolgozó látta el a nyílászárók festését. 
Intézményünk továbbra is nyitva áll a különböző iskolákból érkezett gyakorlatosok számára 
az előző évekhez hasonlóan. A tanulók szívesen választják az otthont gyakorlati helyül. A 
tavalyi évben is több alkalommal érkeztek hozzánk. 
 
Ellátotti létszám alakulása: 
január     16 fő 
február   19 fő 
március  14 fő 
április     17 fő 
május     15 fő 
június 12 fő 
július    7 fő 
szeptember 7 fő 
október 9 fő 
november 7 fő 
december 7 fő 
 
Feltűnően magas létszámmal működtünk az első félévben. Az év elején a rendkívüli hideg 
időjárás és a nagy hó miatt kerültek be lakóink, egy tanyán élő édesanya gyermekével, 
valamint két kamasz fiú, akiknek nem volt megfelelő fűtés az otthonukban. Mindkettőt a 
Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára vettük fel. Később egy anyuka albérletből utcára került 
volna két kiskorú gyermekével, ők is nálunk kaptak elhelyezést. Két lánytestvért a 
Gyermekjóléti Szolgálat hozott be egy városhoz közeli tanyáról, akiknek édesanyjuk 
kórházba került. Családi konfliktus miatt egy édesanya és kislánya jött Csongrádra más 
megyéből, szintén nálunk kaptak elhelyezést, ők még ugyanez év második felében ismét 
beköltöztek rövidebb időre. Az iskolai tanév megkezdésével a korábbi évekhez hasonlóan 
több gyermek érkezett, akiknek problémás a Csongrád környéki falvakból bejárni városi 
iskolákba, illetve speciális óvodába. Egy román állampolgárságú kislányt ideiglenes 
gondozásban részesítettünk 5 napig, amíg sorsa véglegesen rendeződött, nevelőszülőkhöz 
került. Egy másik, régóta gondozott kislányt is nevelőszülőkhöz helyeztek. 
A kiköltöző lakóink közül egy édesanya és nagylánya sorsa megfelelően alakult, ők 
önkormányzati bérlakáshoz jutottak, azóta családegyesítés történt, anyuka dolgozik, 
alapszinten ugyan, de boldogulnak az önálló élettel. Az iskolai tanév végén két ovis és egy 
általános iskolás, egy középiskolás gyermekünk hazakerülhetett szüleihez, illetve 
gyámjukhoz a nyári szünet idejére. A lakhatási és ellátási körülményeiket a szakemberek 
megvizsgálták és megfelelőnek találták. Egy fiatal anyuka két pici gyerekkel szintén haza 
kerülhetett tanyára, bent létük alatt az apuka rendbe hozta, felújította a házat, megfelelő 
lakhatást biztosítva ezzel a családnak. Bár nem tartozik a feladatkörünkbe, de emberségtől, 
gyermekszeretettől és felelősségtől vezérelve minden kiköltözőt figyelemmel kísérünk. 
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Érdeklődünk utánuk bölcsődében, óvodában, iskolában, egészségügyben, 
családsegítő kollégáknál, ismerősöknél. Így tudjuk, hogy kisebb- nagyobb problémákkal, de 
ők is élik önálló életüket. Egy szintén fiatal anyuka állapotosan, két kisgyermekével, rossz 
döntések sorozatát meghozva került ki az otthonból. Segítségünket nem fogadta el, 
figyelmeztetéseinket figyelmen kívül hagyta, így sajnos gyermekei nevelőszülőkhöz 
kerültek. Egy másik édesanya kislányával albérletbe költözött, családi segítséggel 
boldogulnak, munkája van, a mai napig visszajár látogatni bennünket. 
 
 
2012-es év folyamán ki- és beköltöző ellátottak lakóhely szerinti megoszlása: 
Csongrád                               23 fő 
Csongrádi Kistérségből : 
Tömörkény                              3 fő 
Felgyői                                    2 fő 
 
Kistérségi, tömörkényi megkeresés érkezett a negyedik negyedévben, miszerint egy 
családot, ahol egy féléves ikerpár, illetve egy két éves kislány van  –  öt éves kisfiuk 
jelenleg is otthonunk lakója – elhelyeznének nálunk a gyermekek nem megfelelő ellátása 
miatt. Egyelőre nem kerültek be, rendezték viszonyaikat, azonban továbbra is folyamatosan 
ellenőrzik körülményeiket. 
Az egyik kislány édesanyja el szerette volna vinni Tömörkényre a lakóhely szerinti 
általános iskolába a nálunk ellátott gyermekét, aki most elsős csongrádi iskolában. Sajnos 
rossz képességű, figyelme könnyen terelhető, gyenge testfelépítésű kislány, akit egy ilyen 
változás nagyon megviselne, gondoskodásunk hiánya pedig teljesen ellehetetlenítené 
mindennapjait. Szülei között rossz viszony van, munkanélküliek, lakhatási körülményeik 
sem igazán megfelelőek, de életvitelük miatt sincs felelős magatartásuk. A tömörkényi 
szakemberekkel együttműködve most még nem javasoltuk ezt a lépést, de az édesanya 
kitart, hogy már a második osztályt ne itt kezdje a kislány. 
 
Az intézménybe ellátásra várakozó személy egy alkalommal volt, augusztus 24-én egy 
felgyői anyuka két kislánnyal akart beköltözni, azonban a térítési díj megfizetése problémát 
okozott neki, így végül más megoldást keresett. 
 
Intézményünk látogatottsága magánlátogatásokban megfelelő, hozzátartozók, ismerősök, 
barátok rendszeresen megjelennek. Többször kell kérni a látogatási idő betartására 
bentlakót és látogatót egyaránt. 
 
A jelenlegi lakóink megállapított térítési díjai rendszeresen, időben fizetve vannak. Két 
személy hátralékos számláival rendelkezünk, egyik összege 6.258 Ft, ennek rendezésére 15 
napos határidővel ígéretet kaptunk. A másik hátralékos számlát az eseti gondnok fogja 
rendezni 2013 év elején, melynek összege 27.710 Ft. 
 
Ellenőrzések: 
2012-ben különböző bejelentések kapcsán ellenőrzések sorozatán estünk át. Május 08-án a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal és Gyámhivatal munkatársai helyszíni szemlén jártak 
intézményünkben. Végeredménye számunkra kedvezően zárult, megállapították, hogy a 
bejelentésben szereplő vádak nem megalapozottak, a végzett szakmai munka és az ellátás 
színvonala továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak.  
Augusztus 03-án a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézetének munkatársai tartottak helyszíni szemlét. Ismételten 
megállapításra került, hogy semmilyen szabálytalanság nem történik intézményünkben. 
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Október 02-án ombudsmani ellenőrzésre került sor, melyet szintén a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal folytatott le. Ennek eredményéről még nem érkezett értesítés.  
 
Dolgozóink rendszeresen, időben megjelentek a kötelező foglalkoztatás-egészségügyi 
vizsgálatokon. 
 
Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatások illetve tűzriadó előírásnak megfelelően megtörtént. 
 
Intézményünk eleget tett a napi elektronikus jelentés előírásainak. Az ezzel megbízott 
dolgozók kapcsolatot tartottak az e-képviselővel és folyamatosan figyelték a szakmai 
honlapokon megjelenő információkat. 
 
Az otthonban előírásoknak megfelelően eleget tettünk a dolgozói értekezletek, lakógyűlések 
megtartásának, vélemény és panaszláda - bontásoknak, elégedettségi kérdőívek 
kitöltetésének. 
 
Szakmai kapcsolattartásunkat és együttműködésünket alaposnak és jónak értékelem az év 
folyamán a többi intézménnyel. Több esetben is fordultunk bejelentéssel, észrevétellel 
hozzájuk, ők is kerestek minket az összehangolt munka érdekében. Sok esetben korábban 
rendelkeztünk fontos információval, amely a gyermekellátás területén igen hasznosnak 
bizonyult. Itt kiemelem az együttműködést a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 
bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal, védőnői szolgálattal, egészségügyi intézményekkel. 
Ezeken túl rendszeres kapcsolatot tartunk az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, gyermek-
védelmisekkel, nem utolsó sorban az ellátottak szüleivel, rokonaival, barátaival.  
Kistérségi szakmai kapcsolataink összehangoltak, jók. 
A rendőrségi körzeti megbízott egész évben rendszeresen látogatta intézményünket. 
Az otthon épületének tárgyi felszereltsége jó.  
A Jótündér Alapítványtól egy kombi hűtőt és egy porszívót kaptunk ajándékba. 
A „Morgoncok” Alapítvány számítógépes pályázatán nyert asztali készüléket sajnos nem 
tudtuk használatba venni állapota miatt. A kapott faliképek azonban esztétikusan díszítik a 
folyosó és társalgó falait. 
A Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesületével kiváló együttműködésünk van, így sok 
esetben hozzájutunk jó minőségű használt ruhákhoz, gyermekjátékokhoz, babakocsihoz, 
gyermekülésekhez stb. Ilyen jellegű adományokat más magánszemélyek is 
rendelkezésünkre bocsátanak. 
Karácsonyra, igazi meglepetésként egy szponzor nagy értékű játékokat adományozott, 
labdákat, gördeszkákat, fejvédő sisakokat, rollert. 
Télapóra gyümölcsöt, édességet, karácsonyra labdát, gyurmát, színes ceruzát és kismotort 
vásároltunk. 
Szeptember 28-án az intézményi Kultúrális Napon részt vettünk, jól szórakoztunk és 
szórakoztattunk, 3. helyezést értünk el. 
Betegségek esetén minden alkalommal tudtuk biztosítani a megfelelő ellátást és 
gyógyszereket. 
Az épület belső állapotát, tisztaságát folyamatos takarítással, falak lemosásával próbáljuk 
megőrizni. A teakonyha csempézésre és festésre, a fürdők tisztasági festésre szorulnak. A 
februári belső ablakjavításokat követően késő őszre elkészültek a nyílászárók javítási és 
festési munkái.  
Az épület külső része festésre szorul, melyet 2013.ban végre kell hajtani. 
Energiatakarékosságra, tisztítószerek, irodaszerek gazdaságos használatára folyamatosan 
figyelünk. 
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2012. július hónap óta a hulladékot szelektíven gyűjtjük, így is szállítják el, év 
végéig összesen 21.740.- Ft értékben gyűjtöttünk. Ez az összeg azonban a Városellátó által 
nem került kifizetésre. 
További terveinkben még mindig szerepel, hogy önálló, nagyobb létszám ellátását biztosító 
épülethez jussunk. 
Összegzésként elmondható, hogy az intézményben magas szintű szakmai munka folyik. Az 
általános hangulat jó, a légkör családias.  
A jelenleg bentlakó ellátottak személyiségéből, viselkedéséből adódóan kivételesen 
nyugodt volt a második félévi időszak. Maximálisan ellátjuk teljes körű gondozási 
feladatainkat. Előző évekhez hasonlóan most is megállapítható, hogy ez az ellátási forma 
igen költséges, de a gyermekek nevelésébe, gondozásába való befektetés meghozza 
gyümölcsét egyéni és társadalmi szinten egyaránt. 
A továbbiakban is fel vagyunk készülve minden előforduló nehézség megoldására, a nálunk 
elhelyezett gyermekek feltétel nélküli, szeretetteljes gondozására, szakmai kihívásokra. 
Intézményünk fő feladata, hogy a nehéz helyzetbe került családoknak úgy nyújtson segítő 
kezet, hogy a gyermekek ezekből a változásokból a legkevesebbet érezzék, hogy 
megszokott környezetüktől csak a lehető legkisebb mértékben kelljen megválniuk. 
 

Támogató Szolgálat 
 
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása 
révén.  
 
Ellátottak demográfiai mutatója  

 
 

Mint ahogyan azt a mellékelt ábra is mutatja 2012. évben összesen 55 ellátott vette igénybe 
a Támogató Szolgálat szolgáltatásait. Legnagyobb arányban 30 éves korig, majd pedig a 40 
és 60 éves kor közöttiek igénylik a szolgáltatásainkat. 
A 2011-es év során 5 fő új ellátott került felvételre és 5 fő ellátottunk került ki az ellátásból. 
A kikerültek közül 2 fő exitált, 3 fő pedig nem kérte tovább az ellátást.  
 

Ellátottak nemek szerinti megosztása 
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Az ellátottak fogyatékosság típusa szerinti megosztása 

 
Szolgálatunk lenagyobb arányban mozgásában korlátozott és értelmi sérülteket lát el, de 
látássérült és halmozottan sérült ellátottak aránya is növekvő tendenciát mutat az elmúlt 
évekhez képest. Változás az elmúlt évekhez képest, hogy 1 fő hallássérült ellátottunk is van. 
 

Az ellátottak település szerinti megoszlása 
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A grafikonon nagyon jól látható, hogy az összes ellátott közül legnagyobb arányban 
csongrádi ellátottak veszik igénybe a szolgáltatásokat, a Kistérség többi településéről 
elenyésző számú ellátott igényli az ellátást. Ez is jelzi, hogy a Szolgálatnak a következő 
kihívása, hogy Csanyteleken, Tömörkényen és Felgyőn is jobban megismerkedjenek a 
Támogató Szolgálat szolgáltatásaival és igénybevételének feltételeivel. 
 
Ellátottak szociális jellemzői 
A fogyatékos személyek képességeik szempontjából ép embertársaikhoz képest jelentős 
hátrányban vannak, iskolai végzettségük is jóval alacsonyabb, ami tovább növeli meglévő 
hátrányos helyzetüket. A fogyatékos emberek gazdasági aktivitásából következik, hogy az e 
körbe tartozóknak több mint fele olyan háztartásban él, amelyben nincs foglalkoztatott, 
viszont van inaktív kereső, és /vagy eltartott tagja. A fogyatékos családtagjuk miatt 
hatványozottan hátrányos helyzetben élnek.  
Mindezek miatt fokozott, kiemelt segítségre szorulnak: többségük lakásához kötötten él, 
nem tud otthonából kimozdulni. Társas kapcsolataik beszűkültek, s ez családtagjaikra, azok 
hiányában pedig szomszédjukra korlátozódik.  Sokan közülük teljesen magukra maradtak, 
izolálódtak. Kilátástalan helyzetük, társadalmi elszigeteltségük, szegénységük, társas 
kapcsolataik beszűkülése miatt önértékelésük csökkent, reménytelenség, elkeseredettség, 
letargia, depressziós állapot jellemzi mindennapjaikat.   E problémák enyhítésében kíván 
segíteni támogató szolgálat. 

2012. évi feladategység adatai 
A feladategység vállalás, minden évben nagy kihívás a szolgálat számára, mivel amit 
felvállalunk, azt teljesíteni kell! A kilométer egységnél nem is jelent ez problémát, mivel 
mindig a vállalt egység többszörösét teljesítettük. A személyi segítés óraszámánál kell 
vigyázni, hogy nehogy túl vállaljuk magunkat, ugyanis az éves 1200 óra teljesítése kötelező 
és csak ez után gondolkodhatunk a feladategység emelésén. A 2009-es évben 3000 egységet 
vállaltunk be, melyet 1200 óra személyi segítés és 1800 kilométer egység tett ki. Mindebből 
2009-ben teljesítettünk 1479,39 óra személyi segítést, ami 279,39 órával meghaladta az arra 
az évre vállalt feladatmutatót, illetve 4383,9 kilométer egységet, mely 2583,9 kilométer 
egységgel haladja meg a vállalt egységet. A 2009-es év teljesítése után vált láthatóvá, hogy 
mennyi feladategységet tudunk teljesíteni 2010-ben, amikor is az éves adataink a 
következőképp alakultak: összesen 1818,53 óra személyi segítést teljesítettünk, mely 
618,53 órával haladja meg az erre az évre vállalt egységet. Összesen 4495,14 kilométer 
egységet teljesített a szolgálat, mely 2295,14 egységgel meghaladja a vállalt feladatmutatót. 
A 2011. évben 3250 feladategységet kellett teljesíteni, ebből az év végére a vállalt 1200 óra 
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feledategységből a Szolgálat 1773,88 óra feladategységet és a 2050 vállalt kilométer 
egységből 4778,76 kilométer egységet teljesítettünk, ami összesen 6552,64 feladategység. 
A Szolgálat 2012. január 01-től három évre ismét elnyerte működésének lehetőségét, így 
3250 feladategységre kaptuk meg a támogatást, melyből szállításra 1909 a kötelező, 
személyi segítésre pedig 1341 feladategység. 2012. évtől külön támogatási összeg jár a 
személyi segítés és a személyi szállítás feladategységeire.  
1 szállítási feladategység után járó támogatás: 1500 Ft, 
1 személyi segítés feladategység után járó támogatás (3000 feladategységig): 2000 Ft, 
1 személyi segítés feladategység után járó támogatás (3000 feladategységtől): 2200 Ft. 
Az alaptámogatás 3.000.000 Ft és erre jönnek rá a feladategységek után járó összeg, így 
összesen 8.545.500 Ft a2012. évre járó működési támogatás, melyből 2012. 02. 17-én 
érkezett 4.386.375 Ft és 2012.04. 23-án pedig 1.386.375 Ft, ami az első félévben összesen: 
5.772.750Ft. 

Közösségi Pszichiátriai Ellátás 
 
A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi 
alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott 
otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. 

Az ellátottak kor szerinti megosztása 

 
 

 
Mint ahogyan azt a mellékelt ábra is mutatja 2012. évben összesen 48 ellátott vette igénybe 
a Közösségi Ellátás szolgáltatásait. Legnagyobb arányban 40-59 éves korig. 
A 2012-es év során 15 fő új ellátott került felvételre és 4 fő ellátottunk került ki az 
ellátásból. A kikerültek közül 1 fő exitált, 1 fő bentlakásos intézménybe került, 1 fő 
külföldre költözött, 1 fő pedig kilépett a szolgáltatásból. 
 

Ellátottak nemek szerinti megosztása 
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Szolgálatunk lenagyobb arányban F32 BNO kódú ellátotottat gondoz, de növekvő 
tendenciát mutat az F31 és az F20 BNO kódú ellátottak aránya is az elmúlt évekhez képest. 
Jól látható az az arány melyet a mai magyar társadalom is mutat, azaz a F32 BNO kód a 
depresszió tűneteket mutató ellátottak arányának rohamos növekedése, mely a társadalom 
szociális biztonságérzet hiányára vezethető vissza. Felmérések azt mutatják, hogy ez az 
arány a jövőben folyamatosan nővekvő tendenciát fog mutatni.   
A szolgálat működésének feltétele, hogy a kis kórképes ellátottak aránya ne haladja meg a 
10%-ot. 2012. évben sem léptük át ezt a határt. 
 

Az ellátottak település szerinti megoszlása 
Az összes ellátott közül legnagyobb arányban csongrádi ellátottak veszik igénybe a 
szolgáltatásokat, a Kistérség többi településéről elenyésző számú ellátott igényli az ellátást. 
Ez is jelzi, hogy a Szolgálatnak a következő kihívása, hogy Csanyteleken, Tömörkényen és 
Felgyőn is jobban megismerkedjenek a Közösségi Ellátás szolgáltatásaival és 
igénybevételének feltételeivel. Ezt segíti a szórólapozás, plakátok kihelyezése, a 
társintézmények megismertetése a szolgáltatásainkkal, és az intézményi honlap. 
 

Ellátottak szociális jellemzői 
A pszichiátriai betegek képességeik szempontjából ép embertársaikhoz képest jelentős 
hátrányban vannak, mivel figyelműk beszűkül, nehezen mozdulnak ki az otthonukból, 
meglévő képességeiket fejleszteni kell, ami tovább növeli meglévő hátrányos helyzetüket. 
A pszichiátriai betegek gazdasági aktivitásából következik, hogy az e körbe tartozóknak 
több mint fele olyan háztartásban él, amelyben nincs foglalkoztatott, viszont van inaktív 
kereső, és /vagy eltartott tagja. A pszichiátriai betegek családtagjai fokozott, kiemelt 
segítségre szorulnak, mivel önállóan már nem tudnak segíteni beteg családtagjukon. Társas 
kapcsolataik beszűkültek, s ez családtagjaikra, azok hiányában pedig szomszédjukra 
korlátozódik.  Sokan közülük teljesen magukra maradtak, izolálódtak.  
Kilátástalan helyzetük, társadalmi elszigeteltségük, szegénységük, társas kapcsolataik 
beszűkülése miatt önértékelésük csökkent, reménytelenség, elkeseredettség, letargia, 
depressziós állapot jellemzi mindennapjaikat.    
E problémák enyhítésében kíván segíteni a Közösségi Ellátás. 
 

2012. év feladategység adatai 
A feladategység vállalás, minden évben nagy kihívás a szolgálat számára, mivel amit 
felvállalunk, azt teljesíteni kell, de nem csak a szolgálaton múlik, hogy mindez sikerül e. A 
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2009. évben a működési feltételekhez a minimum létszámát vállalta fel, amely 40 fő 
ellátott volt. Az év végére sikerült teljesíteni a vállalt feladatmutatót, így 2010. évre a 
Közösségi Ellátás 45 főre emeltette a feladatmutatót. 2010. évben 50 fővel működik a 
szolgálat. 
2011. évben a vállalt feladatmutató 45 fő. Az év végére az átlag feladatmutató 48,3, ami jól 
mutatja, hogy több, mint 3 fővel több, mint a vállalt feladatmutató. 
2012. évben az új finanszírozási szerződés 40 főre csökkentette a feladategységet, melyet az 
év minden egyes napján sikerült megtartanunk, sőt minden nap meg is haladtuk. jelenleg 44 
fő veszi igénybe az ellátást. 
 
Kreditpontos és kötelező képzések 
2012-es évben nagy hangsúlyt kell fektetni a dolgozók kreditpontjainak megszerzésére és 
szükséges a szakmai fejlődéshez a megfelelő tanfolyamokon, műhelymunkákon, 
konferenciákon való részvétel. A koordinátor 2010. szeptemberében kigyűjtötte a 80 
kreditpontot. A két közösségi gondozónak 2012. év június, ill. július végén járt le a 
határideje a kreditpontok megszerzéséhez, mely nem sikerült, de kértünk egy év halasztást, 
melyet meg is kaptunk. 
 

Csoportfoglalkozások 
A 2012-es év évben a csoportfoglalkozások működtetése volt a legnagyobb kihívás. 2011. 
évben a csoportfoglalkozásokhoz megalakult egy 12-14 fős társaság, mely azóta színjátszó 
csoportot, kreatív,- és beszélgetős csoportot hozott létre.  
 
A színjátszó csoport részt vett Békéscsabán a színjátszó találkozón, ahonnan különdíjat 
hozott el, illetve 2011. évben első díjat nyert a Kistérségi Kulturális fesztiválon, melyet 
2012. év szeptember 28-án a mi intézményünk rendezhette meg. 
 
Ezeken kívül több szabadidős programon is részt vettek, mint pl. szalonnasütés, 
bográcsozás… A programokról készültek fényképek, videó felvételek, melyek az 
intézmény falait díszítik, illetve felkerülnek a honlapunkra. 
 
 

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátás 
 

A 2012-ben az első nagy kihívást a létszám feltöltése jelentette. 2012. január 02-től teljes 
létszámmal, azaz 40 fővel kellett működnie az ellátásnak. Ettől az időponttól 41 fővel 
működünk, de 2012. március 05-én 1 fő exitált. Mindezek mellet is az első negyedéves 
zárás 40,27 átlag főt eredményezett, a második negyedév 40,37, a harmadik negyedévben 
40,01, az utolsó negyedévet pedig 41 fővel zártuk így a vállalt feladatmutatót minden 
negyedévben teljesítette a szolgálat. 
 
2012. évben összesen 47 ellátott vette igénybe a Szenvedélybeteg Ellátás szolgáltatásait, 
melyből 5 fő került ki az ellátásból, így jelenleg 42 fő veszi igénybe a szolgáltatásokat. 
 
 
Ellátottak korszerinti megosztás: 
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Ellátottak nemek szerinti megosztása: 

 
 

Ellátottjaink túlnyomó többsége F10-es BNO kóddal van diagnosztizálva, mely az 
alkoholfüggőséget jelöli. Ezen belül is 25 férfi és 12 női ellátottat diagnosztizáltak 
alkoholfüggőséggel. Az F13-as BNO kód elenyésző diagnózisú ellátottat takar, ezen belül is 
3 nő és 2 férfi ellátottunkat diagnosztizálták szerfüggőséggel. 
Az összes ellátott közül legnagyobb arányban csongrádi ellátottak veszik igénybe a 
szolgáltatásokat, a Kistérség többi településéről elenyésző számú ellátott igényli az ellátást. 
Ez is jelzi, hogy a Szolgálatnak a következő kihívása, hogy Csanyteleken, Tömörkényen és 
Felgyőn is jobban megismerkedjenek a Közösségi Ellátás szolgáltatásaival és 
igénybevételének feltételeivel. Ezt segíti a szórólapozás, plakátok kihelyezése, a 
társintézmények megismertetése a szolgáltatásainkkal, és az intézményi honlap. 
 
A betegek képességeik szempontjából ép embertársaikhoz képest jelentős hátrányban 
vannak, mivel figyelmük beszűkül, nehezen mozdulnak ki az otthonukból, meglévő 
képességeiket fejleszteni kell, ami tovább növeli meglévő hátrányos helyzetüket. A 
pszichiátriai betegek gazdasági aktivitásából következik, hogy az e körbe tartozóknak több 
mint fele olyan háztartásban él, amelyben nincs foglalkoztatott, viszont van inaktív kereső, 
és /vagy eltartott tagja. A pszichiátriai betegek családtagjai fokozott, kiemelt segítségre 
szorulnak, mivel önállóan már nem tudnak segíteni beteg családtagjukon. Társas 
kapcsolataik beszűkültek, s ez családtagjaikra, azok hiányában pedig szomszédjukra 
korlátozódik.  Sokan közülük teljesen magukra maradtak, izolálódtak.  
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Kilátástalan helyzetük, társadalmi elszigeteltségük, szegénységük, társas 
kapcsolataik beszűkülése miatt önértékelésük csökkent, reménytelenség, elkeseredettség, 
letargia, depressziós állapot jellemzi mindennapjaikat.    
E problémák enyhítésében kíván segíteni a Közösségi Ellátás. 
 
A feladategység vállalás, minden évben nagy kihívás a szolgálat számára, mivel amit 
felvállalunk, azt teljesíteni kell, de nem csak a szolgálaton múlik, hogy mindez sikerül e. A 
2012. évben a működési feltételekhez a minimum létszámát vállalta fel, amely 40 fő ellátott 
volt. Már az év elejétől 41 fővel indult az ellátás. 2012-évben összesen 47 fő igényelte a 
szolgáltatást, melyből 5 fő esett ki, így jelenleg 42 fő igényli. 
2012. június 13-án a szolgálatot ellenőrizte a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala, mely a szakmai munkát megfelelőnek találta. A módszertani 
ellenőrzés - Mentálhigiénés Egyesület Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani 
Intézménye - is megfelelőnek tartotta a szakmai munkát, azonban a dokumentáció tartalmi 
részét kifogásolta, melyen az év végéig az általuk javasolt változtatásokat megtettük. 
Mindkét ellenőrzés törvényben meghatározottak szerinti adatlapokat helyes kitöltését 
jegyzőkönyvezte le. Minden tekintetben a törvény által meghatározott szabályok szerint 
működik az intézmény. 
Megtörtént a fenntartói ellenőrzés és egy belső ellenőrzés is, mely mindkét esetben 
megfelelt az elvárásoknak.  
A 2012-es év évben a csoportfoglalkozások működtetésének beindítása volt a cél, mely 
kisebb nagyobb sikereket eredményeztek. Nagyon nehezen tudjuk bevonni a klienseket 
bármilyen csoportos foglalkozáson való részvételre. Azt tapasztaltuk, hogy mivel nagyon 
kevés jövedelemmel rendelkeznek, azt is javarészt függőségükre szánják, így sokat 
éheznek, ebből adódóan inkább azokon a csoportos foglalkozásokon vettek rész, melyeken 
ételt biztosítottunk. 
Sikere volt a Közösségi Pszichiátriával közösen megrendezett „Kiscsillag születik” 
vetélkedőnknek, amit közkívánatra idén megismételünk. 
Több szabadidős programon is részt vettek, mint pl. szalonnasütés, bográcsozás… A 
programokról készültek fényképek, videó felvételek, melyek az intézmény falait díszítik, 
illetve felkerülnek a honlapunkra. 

 
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 

 
A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik 
életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, 
felügyeletre szoruló fogyatékos részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletei kielégítésére, továbbá igény 
szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

Az ellátottak mutatói: 2012. 10. 01-től 
Életkor és nemek szerint: 0–17 év 18-39 

év 
40-59 
év 

60-75 
év 

 75 év 
felett 

Összes: 

Fogyatékosságuk szerint a 
következő: 

ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő  

Hallásukban 
akadályozottak: 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Értelmileg 
akadályozottak: 

0 0 5 6 3 0 1 0 0 0 15 

Mozgásukban 
akadályozottak: 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Halmozottan sérültek: 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 9 
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Autista 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Látásukban 
akadályozottak: 

0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 7 

Összesen: 1 0 12 8 9 5 1 0 0 0 36 
 

 Enyhe értelmileg akadályozott: 4 fő 
 Középsúlyos értelmileg akadályozott:8 fő 
 Súlyosan sérültek(látás, mozgás, értelmi sérültek): 14 fő 
 Súlyos - Halmozottan sérültek:10 fő 
 Gondnokság alatt: 15 fő van, ebből cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt 11 

fő.  
 Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt 4 fő. 

Továbbra is a törvényi előírásoknak megfelelően a személyi és tárgyi feltételeink 
biztosítottak. A szakmai munkát két és fél fő gondozónő, egy és fél fő terápiás munkatárs, 
és egy fő szakmai vezető végzi.  Egy fő látás sérült mozgásterapeuta, heti 20 órában áll 
továbbra is klienseink rendelkezésére. Négy telephelyen látja el a feladatát heti váltásban. 
Hétfőtől – csütörtökig Síp u. 3; Fő u. 64.; II. sz. Idősek Klubja; Gróf Apponyi u. I. sz. 
Idősek Klubjában, ill. péntekenként az Ápoló Otthon és Gondviselés Házában. Nagyon 
nagy sikere van a masszázsnak, naponta 6-8 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Április 
elejétől heti 40 órában egy fő takarító segíti az intézmény tisztántartását. 2012. Július 5-től 
november 30-ig: 1 fő közfoglalkoztatott, heti 30 órában segítette a gondozási feladatokat. 
2012. szeptember 01-től: 1 fő, heti 20 órában foglalkoztatás szervezőként segíti munkánkat. 
Az ellátottaknak biztosítjuk a jogszabályban és szakmai rendeletben előírt 
személyiségfejlesztést, a képességek fejlesztését, melyek során figyelembe vesszük az 
individuális különbözőségeket, a személyiség igényeit, szükségleteit, az ellátott állapotát. A 
szociális modell elvének megfelelően az ellátott erősségeire, meglévő képességeire építve 
határozzuk meg a fejlesztést-szinten tartást.  
Az egyéni fejlesztési-gondozási tervek megvalósítása, team-munkában történik. 
Tevékenységünk végzése során elengedhetetlen az érzelmi biztonságot nyújtó légkör 
megteremtésére való törekvés, melyhez szükségesek az alábbi pozitív személyiségjegyek: 
tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd gyakorlása, következetesség.  
A terápiák alkalmazása az egyéni gondozási-fejlesztési tervben meghatározott célok 
megvalósítását szolgálja. A megfelelő terápia kiválasztásakor figyelembe vesszük az egyén 
szomatikus és kognitív képességeit.  

Kiemelt feladat az egyéni segítségnyújtás szükséges mértékének megtalálása, az 
önkiszolgálási készség, egyéni fejlesztés, a komfortérzés, az „otthon” érzetének kialakítása. 
A gondozói munka zavartalan működését megfelelő létszámú szakszemélyzet biztosítja, 
melyet a szakmai vezető felügyel és irányít. A gondozási csoportokban történő munka 
szervezése a szakmai vezető és a terápiás munkatársak feladata, gondozónők bevonásával. 
Látássérültjeink ismét a Kreatív Formák Alapítvány szervezésében részt vehetnek az 
ingyenes rehabilitációs programban. (Főző tanfolyam, jóga, számítástechnikai oktatás) 
Rehab. tanár, pszichológus, szociális munkás továbbra is segíti őket a tanfolyam során.   

A mentális gondozás fontos része a szabadidő hasznos eltöltésre, szórakozásra, 
kikapcsolódásra irányuló, az ellátottaknak nyújtott programlehetőségek kínálata. Vannak 
saját szervezésű kulturális- sport- és egyéb közösséget fejlesztő programjaink intézményen 
belül és kívül egyaránt. Szervezünk továbbá múzeum- és színházlátogatásokat, 
uszodalátogatásokat, kirándulásokat, részt veszünk, sportversenyeken stb. részletes 
programjainkat a heti terv tartalmazza. 
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Az intézmény egészségügyi ellátása Az intézmény az egészségügyi ellátás keretében 
gondoskodik az ellátást igénybevevő:  
 
*egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, 
*háziorvos, ill. szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, 
*havi, ill. eseti rendszerességgel vérnyomás, testsúlymérés, igény szerint vércukorszint  
ellenőrzéséről. 
 
Célunk, hogy ellátottjaink számára szükségleteiknek megfelelő, személyre szabott 
szolgáltatásokat nyújtsunk, melynek során figyelembe vesszük és tiszteletben tartjuk 
életkorukat, egészségi állapotukat, képességeiket.  
A lehető legszélesebb körű integráció elérése a normalizáció, az autonómia elvének 
figyelembevételével, melynek révén intézményünk az ellátást igénybe vevő személyeket 
hozzásegíti a társadalmi életbe való beilleszkedéshez.  
Annak érdekében, hogy esélyegyenlőségük javuljon, hátrányaik csökkenjenek, olyan 
szolgáltatás nyújtását biztosítjuk, amely humanizált, személyes szükségletekre épülő, 
egyéni elvárások figyelembevételén alapul. Céljaink megvalósulását elősegítő feladataink 
az ellátottak meglévő képességeit kihangsúlyozni, elősegíteni az önállóság legmagasabb 
fokát. 
Munkánk során hangsúlyt helyezünk a kliensek emberi és állampolgári jogainak 
maradéktalan tiszteletben tartására.  
 
Alkalmazottainkkal szemben elvárás a másság elfogadása, a titoktartás, az ember tisztelete, 
a legjobb tudás szerint végzett segítői tevékenység. 
Igény szerint adunk életvitelre vonatkozó tanácsadást, segítjük az életvezetést illetve a 
hivatalos ügyek intézéséhez is segítséget nyújtunk. 
 
A nappali ellátás keretében folytatott szolgáltatás elősegíti az ellátottak baráti és társas 
kapcsolatainak alakulását, fejlődését, hozzájárul a család tehermentesítéséhez, felkészíti az 
ellátottat a későbbi esetleges bentlakásos intézményi életformára. 
Intézményünkben olyan ellátást valósítunk meg, hogy az itt élő ellátottak részére 
biztosítottak legyenek a társadalomban elfogadott átlagos életfeltételek. Életminőségük 
biztosítása szempontjából, képességeiknek megfelelő segítséggel az alábbi értékeket tartjuk 
legfontosabbnak: 
      Fizikai, erkölcsi jólét 
      Társas kapcsolatok minősége 
      Közösségi élet lehetőségei 
      Személyes fejlődés 
      Sokszínű rekreációs lehetőségek 
      Társadalmi integráció 
 
A napi történéseket az eseménynapló részletesen tartalmazza.  
 
Szelektív hulladék gyűjtés eredménye:  
Február hónaptól - december 31-ig, átvételi elismervény alapján: 161.140,- Ft gyűlt össze, 
sajnos ennek csak a felét fizette ki a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft  
(75. 900,- Ft került kifizetésre, ebből a nyári családi rendezvényünkre és a kertrendezésre 
költöttünk kb. 50.000,-Ft) 
 

Gondviselés Háza 
 
Ellátottak köre: 
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A Gondviselés Házába olyan ápolásra, gondozásra szoruló, 18. életévüket betöltött 
rászorulókat vettünk fel és gondoztunk, akik egészségi állapota rendszeres gyógyintézet 
kezelést igényelt, de otthoni gondozásuk, ápolásuk nem megoldott. 
 
 
 
 
Felvételi indokok jellemzői:  

- az ellátást igénylő saját kérelmére, 
- házi, illetve kezelőorvosi kezdeményezésre, egészségi, szociális helyzet és fizikai 

állapota miatt indokolt, 
- ellátásuk a szociális alapellátások biztosításával nem megoldható. 

 
Szakmai feladatok: 
Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást, napi legalább háromszori 
étkezést szükség szerint ruházatot, textíliát, egészségügyi ellátást, ápolást, gondozást, 
mentális gondozást biztosított. 
 
2012. évben 
         Gondozásba vettünk                                         5 főt 
 Eltávozott                                                       6 lakónk 
 Elhunyt                                                           4 lakónk 
         Várakozók száma 12. 31.                                 41 fő 
 
Jellemző betegségcsoport az időskori szellemi leépülés, a daganatos betegségek, az agyi 
katasztrófák következtében kialakult bénulásos tünetek, a kórházi kezelések és műtétek 
következtében kialakuló felfekvések, cukorbetegség, a keringési betegségek és a 
mozgásszervi panaszok. Új problémával szembesültünk, melynek megoldása különös 
próbatételt jelent a szakdolgozóknak. A lakóink között egyre több az alkoholfüggőségben 
szenvedő ember, akik viselkedésükkel zavarják a beteg emberek nyugalmát. 
Az osztályunkon gondozott idősek incontinencia termékekre és gyógyászati segédeszközök 
használatára szorulnak, amelyet rendszeresen biztosítani tudtunk, bár a segédeszközök 
pótlása és javítása nehézkes. Máltai Szeretet Szolgálattal tartjuk a kapcsolatot, használt 
segédeszközöket biztosítanak. 
Az orvosi ellátást napi egy órában és hívásra biztonságosan tudtuk biztosítani. Ügyeleti 
időben a mentőszolgálat és a központi orvosi ügyelet zökkenőmentesen látta el feladatát. 
2012-es évben is, aki kérte megkapta a szükséges influenza elleni védőoltást. Szakorvosi és 
kórházi ellátást gondozottjaink kaptak. A lakók részére szűrővizsgálatokat végeztünk: 
vércukor, cholesterin TG, prothombin szint, vizelet cukor, aceton.  
Szemészeti-, és hallásvizsgálatra eljuttatjuk lakóinkat. Nőgyógyászati szűrések, 
emlővizsgálatok, urológiai vizsgálatok, bőrgyógyászat igény szerint.  
Ápolási munkánkat a szakmai protokoll szerint, személyre szabottan végezzük. Egyéni 
gondozási dokumentációt vezetjük, melyben megjelenik az életúttól kezdődően az 
anamnézis, a szükségletek felmérése, gondozási terv, annak végrehajtása, értékelése, 
eredmények elérése. Azok a lakók, akik 24 órás ellátást és folyamatos megfigyelést 
igényelnek, ápolási utasítási tervet, ápolási tervet, folyadéklapot, megfigyelőlapot, havi 
faeces lapot vezetünk részükre. Nagy hangsúlyt fektetünk a meglevő képességekre épített 
gondozásra. A szabadidő hasznos eltöltésére egyéni és csoportos foglalkoztatás szervezett 
keretek között történt. Elkészült a heti, a havi, és az éves foglalkoztatási terv, és annak 
végrehajtása, értékelése. Mentális gondozás keretében megvalósult a személyre szabott 
bánásmód, az egyéni és csoportos beszélgetések. 
Havi rendszerességgel és ünnepeinken a katolikus egyház tart misét. 
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Ez évben megvalósult programjaink: 
Megrendezésre került a farsang, melynek keretében az idősek a dolgozókkal együtt 
beöltöztek, fánksütésen, zenés- táncos mulatságon vettek részt. Nagyon jól érezték 
magukat, fényképekkel örökíti meg a mulatság pillanatait. 
Márciusban a férfi időseink köszöntötték nőnap alkalmából női társaikat egy szál virággal 
és versekkel. 
Húsvétkor az ellátottakkal közösen kalácsot sütöttünk. A régi emlékeiket elevenítették fel a 
kalácstészta gyúrása, kelése közben.  
Májusban anyák napi megemlékezést tartottunk, anyák napi verseket olvastunk fel, illetve 
kötetlen beszélgetés formájában emlékeztek ellátottaink gyermekeikre, szeretteikre. 
A nyár folyamán nagy sikert aratott az idősek körében a városnézési programunk, így a 
jövőre nézve igény szerint rendszeresíteni fogjuk. Megnéztük a Tiszát, a Körös-torkollatát, 
a Belvárost, illetve igény szerint azokat a helyeket, ahová valamilyen kedves emlék fűzi 
időseinket. 
Megemlékezést tartottunk jeles ünnepeinkről: Augusztus 20., Október 23., Halottak Napja, 
Mindenszentek Napja. 
Szeptember 28-án megrendezésre került a IV. Kistérségi Kulturális Nap, melynek keretében 
ellátottaink egy nagyon színvonalas műsort adtak elő, melynek eredményeként megnyerték 
az első helyezésért járó Vándorkupát. Így 2013- ban az otthon szervezésében kerül majd 
megrendezésre ezt a program. 
November végén már elkezdtük a karácsonyi készülődést. A karácsonyi ünnepségre a 
szociális és mentálhigiénés munkatárssal összeállítottunk egy kis műsort, melyre izgatottan 
készültek a lakóink. Feldíszítettük együtt a karácsonyfát, minden nap próbáltak a 
rendezvényre az idősek.  
December 21- én délután családias hangulatú karácsonyi ünnepséget tartottunk. A délután 
folyamán óvodás, iskolás gyerekek is szerepeltek, szavaltak, énekeltek. Egy nagyon 
meghitt, jó hangulatú estével zártuk ezt a napot.  
Rengeteg hozzátartozói felajánlást kaptunk sütemény, üdítő formájában, illetve képviselők 
is támogatták a rendezvényünket. 
Ez évben is többször tartottunk lakógyűléseket, hozzátartozói értekezletet, ahová az ellátott 
jogi képviselőnket is meghívtuk. Megbeszélésre kerültek a lakókat érintő aktuális 
problémák, időseink elmondhatták véleményüket, gondjaikat. 
 
Tervezett programok a következő időszakra: 
Ebben az évben is fokozottan kell segítenünk a lakók és hozzátartozóik, családtagjaik közti 
kapcsolat fenntartását, esetlegesen erősítését.  
Változatos szabadidős programok, csoportos és egyéni foglalkozások szervezésével 
igyekszünk biztosítani a nyitottság fenntartását, a hasznosságtudat erősítését. Ezek 
segítségével leköthetjük energiáikat, eltereljük figyelmüket a negatív gondolatokról. 
Ismereteket adunk át, és szórakoztatjuk lakóinkat. 
2013 - ban is meg szeretnénk tartani hagyományos ünnepeinket, mint az Anyák napja, 
Idősek napja, Október 23., Halottak napja, Karácsony, vetélkedők, egészségnap, irodalmi 
délelőtt, melyekre szintén szeretnénk meghívni gyerekeket, vendégelőadókat, akik 
műsorukkal színesebbé teszik lakóink mindennapjait. 
Igyekszünk a lakóink hozzátartozóival humános, jó kapcsolatot kialakítani, illetve 
fenntartani, felkeresni a nem látogatott lakóink családját kapcsolattartás céljából. 
 
Az intézmény lezajlott ellenőrzések 2012 - ben: 
2012. június hónapban négy hivatali ellenőrzés volt intézményünkben a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal által. Az ellenőrzésekről külön beszámolót készítettem. 
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1) A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2012. június 12- 
én ellenőrzést tartott a Szociális Ápoló Otthon és a Gondviselés Háza (6640 Csongrád, 
Vasút u. 92.) tekintetében.  
Az eljárás során adminisztratív hiányosságokat találtak: 
• A Szociális Ápoló Otthonban két szakaszos előgondozási adatlapok helyett 

egyszerűsített előgondozási adatlapot használtunk.  
Ez korrigálva lett, új várakozó esetén két szakaszos előgondozást végzünk. 
• Az „Értesítés térítési díj megállapításáról” használt formanyomtatványunkat a szerint 

módosítottuk, ahogy a hatóság javasolta. 
Egyebekben, az ellátotti dokumentációban hibát nem találtak. 
 
2) 2012. június 07 – én a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete tartott ellenőrzést a Szociális Ápoló Otthon és a Gondviselés 
Háza telephelyeken.  
Az ellenőrzés során a tálalókonyhát, az étkeztetést vizsgálták, illetve a nemdohányzók 
védelméről szóló törvény betartását és betartatását. 
Az ellenőrzés során a telephelyen hiányosságot nem talált.  
A 2012. július 09. –i végzésében felhívta a Városellátó Intézmény figyelmét arra, hogy az 
általa működtetett főzőkonyha, ahonnan az ételt szállítják az Otthonba, a gondozottak napi 
egyszeri (ebéd) normál étrendjében az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és 
tápértékű étkeztetést biztosítsa.  
Egyebekben mindent rendben talált. 
 
2012. június 13 – án a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete tartott szintén ellenőrzést a személyi higiéné betartása 
tekintetében.  
Mindent rendben talált. Javasolta, hogy azokban a lakószobákban, ahol nincs a 
fürdőszobában szúnyogháló, pótolni szükséges, illetve szeptember 30 – ig a tisztasági 
festésnek meg kell történnie.  A szúnyoghálók pótlása megtörtént, a tisztasági festésre még 
nem került sor. 
 
3) 2012. június 26 – án a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóságtól Dr. Gál József hatósági állatorvos tartott ellenőrzést. Két 
ételmintás üvegben az aznapi ebéd mintáját elvitte mikrobiológiai monitoring vizsgálatra. 
Ha probléma lenne az étellel, akkor jelezni fogja a konyha felé. 
Hűtőket, az ételmaradék kezelését rendben találta. 
 
4) 2012. június 27- én a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerv megyei vezető ápolója ápolásszakmai ellenőrzést tartott. 
Az ellenőrzés során talált hibák:  
• Az Ápoló Otthonban a gyógyszeres hűtő a tárolási hőmérséklet 11°C volt. Az ellenőrzés 

során a hőmérséklet csökkent, a hőmérőt másik polcra szabadon kell elhelyezni. 
• A gyógyszeres hűtőben a szemcseppekre nem volt ráírva a felbontás dátuma.  
• A gyógyszeradagoló dobozok oldalára is rá kell írni az ellátott nevét, nem csak a 

tetejére. Ez pótolva lett. 
• Az Ápoló Otthon nővérszobájában karos csaptelep nem biztosított. Ez időközben 

cserélve lett. 
• A gyógyszerelés rendje a nővérátadó füzetben is dokumentálva lett. 
• Az ápolási dokumentáció pontosítása naprakészen vezetve van. 
• A sürgősségi felszerelésben lejárt sterilitású Mayo pipa és szívó katéter cseréje 

megtörtént. 
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Összegzés: 
Az ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok pótolva lettek, igyekszünk a jövőben ennél 
pontosabb, precízebb munkát végezni. Törekszünk a figyelmetlenségekből adódó hibák 
kiküszöbölésére, a nagyobb munkafegyelemre. 
Intézményünkben belső ellenőrzést tartott Bori Márta, belső ellenőr, illetve Boda Anita 
szociális referens is. Az eljárás alatt mindent rendben találtak, különösebb, kirívó problémát 
nem jeleztek. 
 
2012. évben a Gondviselés Háza és Ápoló Otthon vonatkozásában az intézményvezetés 
részéről az alábbi ellenőrzések valósultak meg: 

 Jelenléti ívek, műszakos dolgozók kimutatásainak, szabadságok kivételének 
rendszeres, havi ellenőrzése, beleértve a közcélú dolgozók által vezetett 
dokumentumokat is. 

 Hétvégi ellenőrzéseket végeztem, amiket a nővérátadó füzetben dokumentáltam. 
 Nővérátadó füzet pontos vezetésének, egyéni gyógyszerelő lapok, ápolási, gondozási 

lapok vezetésének ellenőrzése. 
 Rendszeres takarítás, a személyi higiénével kapcsolatos szabályok betartásának 

ellenőrzése. 
 A foglalkoztatások, rendezvények szervezésének, a lakógyűlések megtartásának 

ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzéssekkel kapcsolatos tapasztalatok: 
A jelenléti íveket, kimutatásokat rendszeresen vezetik a dolgozók. A szabadságok kiírása 
időben megtörténnek, előre. A közcélú dolgozók jelenléti ívének vezetésével sok probléma 
volt.  
Hétvégi ellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalataim nem voltak egységesek, a tapasztalt 
hiányosságokat kijavítottuk. 
A főnővérrel tartott esti, illetve éjszakai ellenőrzések eredményesnek bizonyultak, egyre 
kevesebb probléma merül fel az ellátással kapcsolatban. 
A takarítás ellenőrzése napi, heti rendszerességgel történik. Sokat jelent a közfoglalkoztatott 
dolgozók munkája.  
A lakógyűlések megtörténtek, napi foglalkoztatások rendszeresen zajlanak. Az aktuális 
rendezvények sikeresen lezajlottak. 
 
Jelentős segítséget jelentett az intézményben a szakmai gyakorlatukat teljesítő hallgatók 
munkája, akik precízen, aktívan részt vettek az otthon életében. 
 
Továbbra is fennálló gondok: 

- A lakószobákban az ajtók, a falak újrafestése szükséges, tisztasági festés. 
- Az étel minőségének és mennyiségének javítása. 
- Állandó problémát jelent a kiégett égők cseréje. Sajnos napokat, heteket kell 

várnunk pl. egy égő cserére. 
- Emellett több helyen beázást észleltünk az épületben. 

 
Az intézetben gondozottak korösszetétele vegyes. Önmaguk ellátására nem vagy csak 
folyamatos segítséggel képesek. 
Ellátottjaink majdnem fele mozgásukban korlátozott, de az intézményben folyó munka 
elősegíti állapotuk javulását, illetve megakadályozza állapotuk rosszabbodását. 
Háromhavonta munkaértekezletet tartunk, ahol az aktuális problémák kezelése mellett, a 
szakmai ismeretek bővítése a cél. 
A szakmai munka színvonala a szakdolgozók tudása és lelkiismeretes hozzáállása miatt 
példaértékű, szakmai továbbképzéseken való részvétel továbbra is indokolt. 
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Jövőbeni elképzelés: 
Szeretnénk bevezetni a szelektív hulladékgyűjtést, amit hulladéktároló hiányában nem 
tudtunk eddig megvalósítani. A szelektív hulladékgyűjtésért, havonta némi összeggel 
tudnánk az intézmény működését segíteni. 
A jövőben törekszünk további kényelmi eszközök beszerzésére, illetve a meglévők 
korszerűsítésére (pl. fürdető kocsi, anti-decubitus matrac) amelyek elősegítik az 
életszínvonal megőrzését, javítását. 
Törekszünk a szakmai munka színvonalának megtartására, illetve növelésére. Igyekszünk a 
jövőben is példaértékű, lelkiismeretes munkát végezni. 

 
Szociális Ápoló Otthon 

Ellátottak köre: 
Az Ápoló otthonba olyan ápolásra, gondozásra szoruló, 18. életévüket betöltött rászorulókat 
vettünk fel és gondoztunk, akik egészségi állapota rendszeres gyógyintézet kezelést 
igényelt, de otthoni gondozásuk, ápolásuk nem megoldott. 
 
Felvételi indokok jellemzői:  

- az ellátást igénylő saját kérelmére, 
- házi, illetve kezelőorvosi kezdeményezésre, egészségi, szociális helyzet és fizikai 

állapota miatt indokolt, 
- ellátásuk a szociális alapellátások biztosításával nem megoldható. 

 
Szakmai feladatok: 
Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást, napi legalább háromszori 
étkezést szükség szerint ruházatot, textíliát, egészségügyi ellátást, ápolást, gondozást, 
mentális gondozást biztosított. 
 
2012. évben 
         Gondozásba vettünk                                          30 főt 
         Eltávozott                                                          29 lakónk 
         Elhunyt                                                              14  lakónk 
         Várakozók száma 12.31.                                    20  fő 
 
Jellemző betegségcsoport az időskori szellemi leépülés, a daganatos betegségek, az agyi 
katasztrófák következtében kialakult bénulásos tünetek, a cukorbetegség, a keringési 
betegségek és a mozgásszervi panaszok. 
Az osztályunkon gondozott idősek incontinencia termékekre és gyógyászati segédeszközök 
használatára szorulnak, amelyet rendszeresen biztosítani tudtunk, bár a segédeszközök 
pótlása és javítása nehézkes. Máltai Szeretet Szolgálattal tartjuk a kapcsolatot, használt 
segédeszközöket biztosítanak. 
Az orvosi ellátást napi egy órában és hívásra biztonságosan tudtuk biztosítani. Ügyeleti 
időben a mentőszolgálat és a központi orvosi ügyelet zökkenőmentesen látta el feladatát. 
Szakorvosi és kórházi ellátást gondozottjaink kaptak. A lakók részére szűrővizsgálatokat 
végeztünk: vércukor, cholesterin TG, prothombin szint, vizelet cukor, aceton.  
Szemészeti -, és hallásvizsgálatra eljuttatjuk lakóinkat. Nőgyógyászati szűrések, 
emlővizsgálatok, urológiai vizsgálatok, bőrgyógyászat igény szerint.  
Ápolási munkánkat a szakmai protokoll szerint, személyre szabottan végezzük. Egyéni 
gondozási dokumentációt vezetjük, melyben megjelenik az életúttól kezdődően az 
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anamnézis, a szükségletek felmérése, gondozási terv, annak végrehajtása, 
értékelése, eredmények elérése.  
 
Azok a lakók, akik 24 órás ellátást és folyamatos megfigyelést igényelnek, ápolási utasítási 
tervet, ápolási tervet, folyadéklapot, megfigyelőlapot, vezetünk részükre. 2012 – ben is 
igény szerint megkapták lakóink az influenza elleni védőoltást. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
meglevő képességekre épített gondozásra. A szabadidő hasznos eltöltésére egyéni és 
csoportos foglalkoztatás szervezett keretek között történt. Elkészült a heti, a havi, és az éves 
foglalkoztatási terv, és annak végrehajtása, értékelése. Mentális gondozás keretében 
megvalósult a személyre szabott bánásmód, az egyéni és csoportos beszélgetések. 
Havi rendszrességgel és ünnepeinken a katolikus egyház tart misét. 
 
Ez évben megvalósult programjaink: 
Megrendezésre került a farsang, melynek keretében az idősek a dolgozókkal együtt 
beöltöztek, fánksütésen, zenés- táncos mulatságon vettek részt. Nagyon jól érezték 
magukat, számos remek fénykép örökíti meg a mulatság pillanatait. 
Márciusban a férfi időseink köszöntötték nőnap alkalmából női társaikat egy szál virággal 
és versekkel. 
Húsvétkor az ellátottakkal közösen kalácsot sütöttünk. A régi emlékeiket elevenítették fel a 
kalácstészta gyúrása, kelése közben.  
Májusban anyák napi megemlékezést tartottunk, anyák napi verseket olvastunk fel, illetve 
kötetlen beszélgetés formájában emlékeztek ellátottaink gyermekeikre, szeretteikre. 
A nyár folyamán nagy sikert aratott az idősek körében a városnézési programunk, így a 
jövőre nézve igény szerint rendszeresíteni fogjuk. Megnéztük a Körös – torkot, a Belvárost, 
illetve igény szerint azokat a helyeket, ahová valamilyen kedves emlék fűzi időseinket. 
Megemlékezést tartottunk jeles ünnepeinkről: Augusztus 20., Október 23., Halottak Napja, 
Mindenszentek Napja. 
Szeptember 28-án megrendezésre került a IV. Kistérségi Kulturális Nap, melynek keretében 
ellátottaink egy nagyon színvonalas műsort adtak elő, melynek eredményeként megnyerték 
az első helyezésért járó Vándorkupát. Így 2013- ban az otthon szervezésében kerül majd 
megrendezésre ezt a program. 
November végén már elkezdtük a karácsonyi készülődést. A karácsonyi ünnepségre a 
szociális és mentálhigiénés munkatárssal összeállítottunk egy kis műsort, melyre izgatottan 
készültek a lakóink. Feldíszítettük együtt a karácsonyfát, minden nap próbáltak a 
rendezvényre az idősek.  
December 21- én délután családias hangulatú karácsonyi ünnepséget tartottunk. A délután 
folyamán óvodás, iskolás gyerekek is szerepeltek, szavaltak, énekeltek. Egy nagyon 
meghitt, jó hangulatú estével zártuk ezt a napot.  
Rengeteg hozzátartozói felajánlást kaptunk sütemény, üdítő formájában, illetve képviselők 
is támogatták a rendezvényünket. 
Ez évben is többször tartottunk lakógyűléseket, hozzátartozói értekezletet, ahová az ellátott 
jogi képviselőnket is meghívtuk. Megbeszélésre kerültek a lakókat érintő aktuális 
problémák, időseink és hozzátartozóink elmondhatták pozitív, negatív véleményüket, 
gondjaikat. 
 
Tervezett programok a következő időszakra: 
Ebben az évben is fokozottan kell segítenünk a lakók és hozzátartozóik, családtagjaik közti 
kapcsolat fenntartását, esetlegesen erősítését.  
Változatos szabadidős programok, csoportos és egyéni foglalkozások szervezésével 
igyekszünk biztosítani a nyitottság fenntartását, a hasznosságtudat erősítését. Ezek 
segítségével leköthetjük energiáikat, eltereljük figyelmüket a negatív gondolatokról. 
Ismereteket adunk át, és szórakoztatjuk lakóinkat. 
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2013 - ban is meg szeretnénk tartani hagyományos ünnepeinket, mint az Anyák napja, 
Idősek napja, Október 23., Halottak napja, Karácsony, vetélkedők, egészségnap, irodalmi 
délelőtt, melyekre szintén szeretnénk meghívni gyerekeket, vendégelőadókat, akik 
műsorukkal színesebbé teszik lakóink mindennapjait. 
Igyekszünk a lakóink hozzátartozóival humános, jó kapcsolatot kialakítani, illetve 
fenntartani, felkeresni a nem látogatott lakóink családját kapcsolattartás céljából. 
 
Az intézményben lezajlott ellenőrzések 2012 - ben: 

2012. június hónapban négy hivatali ellenőrzés volt intézményünkben a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal által. Az ellenőrzésekről külön beszámolót készítettem. 
1) A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2012. június 12- én 
ellenőrzést tartott a Szociális Ápoló Otthon és a Gondviselés Háza (6640 Csongrád, Vasút 
u. 92.) tekintetében.  
Az eljárás során adminisztratív hiányosságokat találtak: 
• A Szociális Ápoló Otthonban két szakaszos előgondozási adatlapok helyett 
egyszerűsített előgondozási adatlapot használtunk.  
Ez korrigálva lett, új várakozó esetén két szakaszos előgondozást végzünk. 
• Az „Értesítés térítési díj megállapításáról” használt formanyomtatványunkat a 
szerint módosítottuk, ahogy a hatóság javasolta. 
Egyebekben, az ellátotti dokumentációban hibát nem találtak. 
 
2) 2012. június 07 – én a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete tartott ellenőrzést a Szociális Ápoló Otthon és a Gondviselés 
Háza telephelyeken.  
Az ellenőrzés során a tálalókonyhát, az étkeztetést vizsgálták, illetve a nemdohányzók 
védelméről szóló törvény betartását és betartatását. 
Az ellenőrzés során a telephelyen hiányosságot nem talált.  
A 2012. július 09. –i végzésében felhívta a Városellátó Intézmény figyelmét arra, hogy az 
általa működtetett főzőkonyha, ahonnan az ételt szállítják az Otthonba, a gondozottak napi 
egyszeri (ebéd) normál étrendjében az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és 
tápértékű étkeztetést biztosítsa.  
Egyebekben mindent rendben talált. 
 
2012. június 13 – án a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete tartott szintén ellenőrzést a személyi higiéné betartása 
tekintetében.  
Mindent rendben talált. Javasolta, hogy azokban a lakószobákban, ahol nincs a 
fürdőszobában szúnyogháló, pótolni szükséges, illetve szeptember 30 – ig a tisztasági 
festésnek meg kell történnie.  A szúnyoghálók pótlása megtörtént, a tisztasági festésre még 
nem került sor. 
 
3) 2012. június 26 – án a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóságtól Dr. Gál József hatósági állatorvos tartott ellenőrzést. Két 
ételmintás üvegben az aznapi ebéd mintáját elvitte mikrobiológiai monitoring vizsgálatra. 
Ha probléma lenne az étellel, akkor jelezni fogja a konyha felé.  
Hűtőket, az ételmaradék kezelését rendben találta. 
 
 
4) 2012. június 27- én a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerv megyei vezető ápolója ápolásszakmai ellenőrzést tartott. 
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Összegzés: 
Az ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok pótolva lettek. Törekszünk a 
figyelmetlenségekből adódó hibák kiküszöbölésére. 
Továbbá intézményünkben belső ellenőrzést tartott Bori Márta, belső ellenőr, illetve Boda 
Anita szociális referens is. Az eljárás alatt mindent rendben találtak. 
 
2012. évben a Gondviselés Háza és Ápoló Otthon vonatkozásában az intézményvezetés 
az alábbi ellenőrzéseket végezte: 
 

 Jelenléti ívek, műszakos dolgozók kimutatásainak, szabadságok kivételének rendszeres, 
havi ellenőrzése, beleértve a közcélú dolgozók által vezetett dokumentumokat is. 

 Hétvégi ellenőrzéseket végeztem, amiket a nővérátadó füzetben dokumentáltam. 
 Nővérátadó füzet pontos vezetésének, egyéni gyógyszerelő lapok, ápolási, gondozási 

lapok vezetésének ellenőrzése. 
 Rendszeres takarítás, a személyi higiénével kapcsolatos szabályok betartásának 

ellenőrzése. 
 A foglalkoztatások, rendezvények szervezésének, a lakógyűlések megtartásának 

ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzéssekkel kapcsolatos tapasztalatok: 
A lakók megfelelően el voltak látva, a takarítás rendben volt. 
A főnővérrel tartott esti, illetve éjszakai ellenőrzések eredményt mutattak. 
A takarítás ellenőrzése napi, heti rendszerességgel történik. Sokat jelent a közcélú dolgozók 
munkája. 
A lakógyűlések megtörténtek, napi foglalkoztatások rendszeresen zajlanak. Az aktuális 
rendezvények sikeresen lezajlottak. 
Jelentős segítséget jelentett az intézményben szakmai gyakorlatukat teljesítő hallgatók 
munkája, akik precízen, aktívan részt vettek az otthon életében. 
 
Továbbra is fennálló gondok: 

- az udvari járdák felújításra szorulnak, 
- a folyosói mennyezet cseréje, 
- a fürdőszoba és a mosdó felújítása, csempézése, 
- az épület tisztasági festése, 
- az étel minőségének és mennyiségének javítása. 
- Állandó problémát jelent a kiégett égők cseréje. Sajnos napokat, heteket kell 

várnunk pl. egy égő cserére. 
Az Ápoló Otthon működési engedélye 2014. 12. 31 – ig meg lett hosszabbítva. Szükséges 
lenne a végleges működési engedély megszerzése, mert 100 % - os kihasználtsággal 
működünk, a várakozók száma is nagy, és egyre több problémával fordulnak felénk ellátást 
igénybe vevőink. 
Háromhavonta munkaértekezletet tartunk, ahol az aktuális problémák kezelése mellett, a 
szakmai ismeretek bővítése a cél. 
A szakmai munka színvonala a szakdolgozók tudása és lelkiismeretes hozzáállása miatt 
példaértékű, ám a tárgyi feltételek okozta gondok nagymértékben csökkentik a minőségi 
munka színvonalát. 
 
Jövőbeni elképzelés: 
Szeretnénk bevezetni a szelektív hulladékgyűjtést, amit hulladéktároló hiányában nem 
tudtunk eddig megvalósítani. A szelektív hulladékgyűjtésért, havonta némi összeggel 
tudnánk az intézmény működését segíteni. 
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A jövőben törekszünk további kényelmi eszközök beszerzésére, illetve a meg lévők 
korszerűsítésére (pl. fürdető kocsi, anti-decubitus matrac) amelyek elősegítik az 
életszínvonal megőrzését, javítását.  
Továbbá lehetőség szerint minél több rendezvényt, programot szeretnénk szervezni az 
időseink számára. 
Törekszünk a szakmai munka színvonalának megtartására, illetve növelésére. Igyekszünk a 
jövőben is példaértékű, lelkiismeretes munkát végezni. 
 

A területeken végzett munka, feladatellátás színvonala 

Célunk, hogy ellátottjaink számára szükségleteiknek megfelelő, személyre szabott 
szolgáltatásokat nyújtsunk, melynek során figyelembe vesszük és tiszteletben tartjuk 
életkorukat, egészségi állapotukat, szociális körülményeiket, fizikai képességeiket. 
Munkánk során hangsúlyt helyezünk a kliensek emberi és állampolgári jogainak 
maradéktalan tiszteletben tartására. Biztosított a nap 24 órájában a gyors és szakszerű 
segítségnyújtás. Dolgozóink folyamatosan képzik magukat, végzettségük a törvényi 
előírásoknak megfelel. Szakmai tapasztalatuk, tudásuk, emberi magatartásuk hozzájárul a 
színvonalas munkavégzéshez. A törvényi előírásoknak megfelelően, a személyi és tárgyi 
feltételeink biztosítottak. Az intézmény szakdolgozó létszáma 74 fő. 
 
 

Bevételek növelése érdekében megtett intézkedések 

Fő célkitűzésünk az ellátotti létszám növelése. Ennek érdekében folyamatosan tájékoztatjuk 
városunk lakóit tevékenységeinkről, hogy mind szélesebb körben ismerjék meg 
szolgáltatásainkat az arra rászorulók. 
2012. évben, az addig térítésmentesen nyújtott szolgáltatás, pl. jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás esetében is bevezetésre került a személyi térítési díj.  
Mindegyik ellátási területünkön célunk a pontos térítési díj befizetési határidők betartatása, 
a tartozások csökkentése, megszüntetése.  Ezért folyamatosan figyelünk a kintlévőségünkre 
és megtesszük a megfelelő intézkedéseket. Az intézmény a tartozással rendelkezőket 
felszólította a befizetésre, szigorúan és következetesen törekszünk arra, hogy hátralék ne 
szerepeljen. 
A bentlakásos intézményeinkben törekedtünk a személyi térítési díjak esetében az 
intézményi térítési díj megfizettetésére, a jogszabályi lehetőségek szerint eljárva. 
Új szolgáltatások bevezetésével, férőhelyszám növeléssel az elvárt eredmények 
megvalósultak. 
 
Elért eredmények:  
Sajnos gazdasági szempontból elért pozitív eredményekről nem beszélhetek. Emiatt az 
intézmény munkája 2012.-ben többször felülvizsgálatra került Csongrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete részéről. Megállapítást nyert, hogy az integrált 
intézmény, a jelenlegi formában pénzügyi szempontból, nem működtethető tovább. A 
szolgáltatások megtartása mellett szervezeti átalakításra lesz szükség.  A legtöbb problémát 
pénzügyi szempontból a tanyagondnoki feladatellátás jelenti, hiszen annak normatívája a 
dolgozók bérét és annak járulékait fedezi. A működtetés költségei teljes mértékben 
áthárulnak az intézményre.  
Pozitív eredménynek a szakmai munka elhivatott, magas szintű ellátását értékelném, amely 
az évente végzett ellátotti elégedettségi vizsgálatokból egyértelműen kiderül.  
 



 43
Gyenge pontok 
- térítésmentes szolgáltatások 
- egyre emelkedő működési és rezsi költségek 
- az üzemanyag fogyasztói árának emelkedése  
- az ellátotti igények növekedése  
- magas a várakozók száma kifejezetten a bentlakásos intézményekre vonatkozóan 
- állami támogatás mértékének folyamatos csökkenése 
- gépkocsi park elhasználódása, folyamatosan emelkedő karbantartási költségek 
- felhalmozódott kifizetetlen szállítói számlaállomány 
 
Összegzés: 
A működtetés problémái az előző évhez hasonlóan nem javultak, inkább a romló tendencia 
a jellemző. Az ez évben bevezetésre kerülő TEVADMIN NRSZH KENYSZI rendszerébe a 
jelentés folyamatos, bevezetése különösebb nehézséget nem okozott. Az esetleges hibákat 
az önellenőrzési időszakban javítottuk.  
Munkánkhoz sok segítséget kapunk a CsKTT. Munkaszervezetének vezetőjétől és 
munkatársaitól.  
Az intézményben törekszünk a gazdaságos, takarékos költség hatékony üzemeltetésre. 
Nagy gondot fordítunk a belső szabályozási rendszerre, melynek célja a törvényi utasítások 
betartása mellett az ütemezett, szervezett, hatékony működtetés. Az intézményi költségvetés 
leggyengébb pontja az autóknak költség hatékony működtetése. Munkaértekezleteken 
kérem a kollegákat, hogy mindenki a lehető legjobb tudása szerint figyeljen a gépjárművek 
gazdaságos üzemeltetésére, a jó gazda” módjára történő gépjármű állapotának megőrzésére.  
A magas javíttatási költségeket nagymértékben befolyásolja a gépjárművek elhasználtsága a 
futott km és az autók kora.  
 

Szabóné Tóth Irén 
      intézményvezető 

 
 


