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SEGÍTa szotGÁLTATÁSoK

Állásxeľeső K|ub

He|ye: Moravcsik Alapĺtvány székhelye, Budapest, V||l' keľ. Ba|assa
utca 6.

K|ub vezetője: Lukács Mirjam rehabi|itációs tanácsadó
te!.: +36 30 515 0887
e.maÍl : I ukacs. m i rjam@med.semmelweis.un iv. h u

A foglaIkozásokat minden honap első hétfőjén 15 óľától tarjuk.

A szolgáltatás tartal ma, tevékenységek :
. az öné|etrajz, a kísérőIevél, a motivácĺós levé| és az
á| l ás pá ly ázat e l készítésében seg ítség nyújtás ;
. a te|efonos á||áskeľesés technikáinak elsajátÍtása;
- a személyes találkozora, ál|ásinteľjúra való felkészüIésben,
valamint a munkábaál|ás és a munkahe|y.megtartás
témakorében felkészítés;
- internetes álláskeresés;
. az aktuális munkaerő.piaci információk.

A munkakeresésset kapcsolatos ügyintézés érdekében biztosítjuk a
te|efonhasználatot.

Az Átláskereső KIub programjĺában valo részvétel onkéntes, kivéve a
tra nzit fog I al kaztatás ban részvevő ko| Ieg ákat, aki kn e k a prog ram b an
kotelezően részt kell vennÍ!
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Beszámoló a Moľavcsik Alapítvány Pszĺchĺátriai Betegek
Nappali rntézményének életéről 2013. évben

Január hónap

Az a|apíwáły két telephelyén tovélbbra is kiil<inbtiző munkafolyamatokat végeznek

ellátottaink.

Az |, sz. Telephelyen klienseink folytatjak a Klinika mindennapi életének tilmogatásőń, az

alőbbi Íó munkaköľókben: kézbesítés; beteganyagok szállítása betegfelvételi iľoda és az

osztályok között, kottĄztár renđszerezése; betegkísérés; ľecepció a teľápias osztźůyory a

viĺtuális laboľ technikai hátteľének biztosítása; fénymásolás, takarítás a fiőbejfuatrlźtl, a

mentőbejáľónál és a Máľton utcai részlegben; kreatív mťlhely miíkddtetése; könyv.tĺánendezés;

osztiĺlyos foglalkoáatís; a keľt karbantaľtása. Ezen felülklíenseink a klinika több teľĹiletéľől

gyújtik össze a PET pďackokat, amiket a foglalkoztatóban elektromos és mechanikus

készĺilékekkel ĺj sszezsugoľítanak.

A II' telephelyen dolgozó klienseink egyrészt a Budapest Aľt Brut Galéľia ľendezvényeínek

szervezési és lebonyolításí munkálataiban segítenet továbbá a varrodőloan tevékenykedő

klíęnsęink kiilönböző kiilönleges és egyedi textil termékeket készítenek vagy megĺendelésre,

vaw a Moralba Nonprofit Kfr. áľukészletének bővítéséľe. A laeatív műhelyben tevékenykedő

klienseink folytatjĺĺk a ttuzaměnc ékszerek és festrĺrények készítését.

Hétfőnként mindkét telephelyen 
''nagycsopoď'keľetében 

lehetőség nyílik a heti beosztás, az

esetleges pľoblémĺĺk, változrások megbeszélésére.

Ebben a hónapban klienseink segítségével ismét sikeres biifét szerveztĺink és bonyolítottunk

le a klinika dolgozói részére. Továbbá, 20i3. januar 23-25. között bęmutattuk a Moravcsik

Alapítvany Budapest Art Brut Galéĺia alkotóm{ihelyében késziilt a]kotasokat, vďamint a

Kézmtives Miĺhelyekben készĹilt teľmékeket a Magyar Pszíchiátľiai Taľsaság országos

VlíndorgyÍílésén, Győrben. Januar végén kidolgozüuk egy Filmklub megvalósításłának a

lehetőségeit és egyik kliensĹink segítségével létrehozrrrnk egy éľdeklődési szintet és
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éľdeklődési kört mérő kérdőíve! amit intézmény klienseivel és az osztályon fekvő betegekkel

terveztink kítoltetni. Végtil januaľbaĺr munkatáĺsain}J<al ismét elkezdtĹik egy asszertív

kommunikációs csopoľt létrehozásá}roz szĺikséges e]őkésztileteket. Az asszeľtív csopoľt

indulasát febľu.íľ elej ére tęľvęzzĺik.

Febľuáľ hónap

Az I. telephelyen klienseínk változatlanul kiszolgáljak a klinika igényeit - kézbesítés; tiszta

ľuha cseľe; postai ügyintézés; fęlvételi irodai és kotajnari reĺdszerczés; viľtuďis laborban

végzett kisegítő munka; a klinika ktinyvtaľosanak nyrijtott segítség; betegkĺinyvtráľ

műk<idtetése; ľecepciós szolgálat a terápiás osztáĺyon; takańtas a Máľton utcai részIegben;

segedápolói feladat és betegkíséľés a Bl}-ęs vďamint a BlFsz (teľápiás) osaályon' a kert

kaľbantartasa; iĺtézményĹink, a Moľalba K-ft. és a VIKOTE (felnőtt képzés) adminisztratív

segítése.

Ebben a hónapban 2 új fetadatkörľel böviiltek tevékenységeink. Az egyk a Neurológiai

Klinika koľajztáĺának ľendszerezése, a másik pedig intézményiink ĺecepciós szolgálatának

beindítasą mivel igen nagy jövés - menés van a telephelyen, így a bixonságunkat szo|gźija,

hogy ellátottaink ťrgyelemmel kísérik tłíľsaik, dolgozóink egész napos mozgásźlt, ezzel segítve

a segÍtők kooľđinálasi feladataít, hiszen a ĺecepcíós mindig tud arľól, hogy ki, mikor, hová

megy.

A hónap végén kezdttik meg a Kálvĺĺńa téľi foglalkoztatő kitakaľítását, rendbetételét és a

telephely aklffeditációjanak elĆikészítését. Klíenseink köziil 5.ó fö segítette ezt a munkát

szakéľtő iľányítás és 1 fő vezetői felĺigyelet mellett. A munka jó hangulatban telik azőta is

minden nap.

Továbbra is sikeresen iizemelnek boldaink, értékesítő helyeink (Thďy K. utcai ,,Taľka-Baľka

Ajandék bolť'; a klinikan taLźlhatő,Ájándék bolt'' és ,,Moľavcsik ABC'' valamint a Praktiker

áruhazakban működő standjaink). Ezeken a helyeken stabil csapat végzi az éľtékesítéseket'

éitalrŕhaa5 fő biztos csapattag és továbbí 3.4 ellátotĺrnk van, akik beugrósként segítenek.
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A hónap legjobban vaľt eseménye az ,,Tntézményi Faľsang'' volt, melyet 2013. febľuáľ 28 _ an

taľtottunk a II. telephelyiinkön. Ebben az évben maľ sokkď többen öltöttek magukľa

valamityen maskaľát. Minden jelmezes felvonult, többen produkcióvď is késztiltek közülĺik.

Idén mar veľsenyeztettĺik is a jelmezeket, természetesen a köztĺnség szava?-at a|apjan

döntiĺttük el, hogy ki is éľdęmli a legjobb jelmeznek jfuó díjat. A szokásokhoz hívęn most is a

lanyok stitöttek kĺilönböző finomságokat a ľendezvényre, a fifü pedig az üdítölffől

gondoskodtak' hogy senki ne szomjaz.z'on a tancmulatság szĹinetében.

Rendezvényiinket most is megtisztelte jelenlétével a Pszichiátriai Klinika Intézméĺyvezető

Főnővéľe, a Moľavcsik Alapítvłány Kuľatóľiumĺínak Elnöke és az ďapítvlíny Titkaĺság

vezetóje vďamint aBAB Galéĺia lgazgatója.

Dolgozók, ellátottak, meghívott vendégek együtt, ręmek hangulatban zavaľhrk el a telet. Ismét

nagyon jó összejövetelt sikerĺilt ľendezniinŁ sok mókával, toĺnbolával' €szem - iszommď és

tánccal. Minđenki nagyon jől' érezte magát és ĺjľiiltink, hogy egy kicsit sikeľiilt a mindennapi

gondjainkat ęz.zęI arendezvénnyel félre söp<imi.

Máľius hónap

Az I' telephely továbbľa is a klinika kiszolgálása afü fe|adat lkézbesítés, postazĺási feladatok

(3-4 fő)' tiszta ľuha cseľe (1-2 fő), korrajztÁń rerldszerczés a pszichiátľiai és nerľológiai

ktinikán (4 fő)' virfuális labor technikai hátterének biztosítasa (1 Íö)' betegfelvétęli irodai

segítség (1-2 fő), kliníkai könyvtari segítség és betegköny'vuáľ mfüiđtetése (2 fő), recepcíós

szo|gźiat a tenípiás osztályon és az alapitvanynłíl (1 + 6.7 tő vźl|takowa), betegkíséľés és

segédápolói feladatok a terápiás és a B/2.es osztályon (1 fő)' keľt kaľbantaľtása (állandó 2 fti

+ 5.6 fr időszakosan), takaľítás a Márton utcai részlegben (1 fő), a klinika főbejáľatánál

valamint a meľüőpoľtĺán (2 fő), a Vikote (1 fő) és a Moĺalba Kft. Q fą adminisztľációs

feladatainak segítése, flakongyujtés a kulĺlnböző klinikai tc'mbcjkből és egyéb helyekľől

(véltozó 3.4 fő) vďamint az osszegyĺijtött PET palackok tisńtása és zsugoľít'ása elekhomos

vagy mechanikus késziilékekkel (3-4 fő).
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A fó pľoťrl a II, telephelyen szintén väitozat|aĺ: vaľľodď

munka' Ellátottaink váitozatlaĺ lelkesedéssel dolgozľrak azono hogy mindęn igénytkielégítve

elkészĹiljenek azok a szebbnél-szebb teľmékek, amiket ők maguk fuJátnak ki és teľveznek

meg, majd gépi és kézi vamíssď életľe hívnak. Lz iw elkésztilt teľmékek a Moĺalba Kft.

teľmélęďettáját színesítik (értékesítés) és így klienseinek saját ellátásukĺa.visszafoľgatható

pénzösszeget termelnek. További feladataik is változatlanok: udvar tisztźntartása

(hólapátolás), a munkateriileteik takaľítĺísa és a,,BAB'' Galéľia mindennemü kíszolgálása. A
kreatív mtĺhelyben továbbľa is készülnek festmények és olyan ťazzománc ékszeľek, amik

bekęľiilnek a Moralba áľukészletébe vagy megrendelésľe, egyedi elképzelés ahapjankészítik el

azokat,

Az oktató telephelyen március hónapban még az ismeľkedés fazisában van. Az oktatásban

résztvevő 4-5 munkavállďó ismeľkedik a könyvkötészet szépségeivel.

Yźitoratlanintenzitással m{ĺkĺidnek értékesítő helyeink a Praktiker áľuházakban, a kliníkĺín és

a Thaly Kĺálmĺán utcában. Ezeken a helyen állandó munkataľsként 5fő, váltakozva pedig

további 3.4 kliensiĺnk látja el a feladatokat.

Ebben a hónapban 2 olyan ľendezvény volt, ahol klienseink biztosítottak a büfé ellátást, teljes

kĺinĺ szervizt. A teľítéstől, a kíniálásig minđen az ő feladatuk volt.

03.07.09. 3 napos oľvosi konferencia vott Hinikánkon, ,, Új távlatok a pszichoterápíában'

cíľirmel a Vikote ľendezésében. Ellátottaink vásáľt rendeztek a Moľalba NonproÍit Kfr.

teĺmékeiből, így a venđégek megismeľkedhettek klienseinlłlkel és azokkď a termékekkel,

amiket az orszźękiil<inböző porrtjain élő megváltozott munkaképességrĺ emberęk készítenek,

bizonýtva ezzel, hogy ők is képesek eladható, piacképes teľmékek ę|őéi|ltasara. A mĺásik

ľendezvény egy lnapos képzés volą ittbüfét biztosítottak a vendégeknek, előadóknak.

Vłíltozatlan, hogy hétfőn ,,ruĺg)csoportot,, twtvľlk, ahol megbeszélhető a heti munkatery a

heti munkabeosztás, az esetlegesen fęlmeľiilő bánnílyen jellegĺĺ probléma és változás'

ESEľ'mľľyer:
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03.01. - meglartotfuk az első vetítést a,,Film klub,,

keretében. A vad MagyaľorszĘ cÍmú filmet nézhettĺik meg. Szép és érdekes volt.

03.07. - ,,belső éľtékeink'' csoport - klienseink szeľetnek járni ebbe a csoportba, ęlmondásuk

szerint sokat kapnak ettől az 1. 1.5 óľai beszélgetős, önfeltĺáIó foglalkozástól.

03.08. - Nemzetkijzi Nőnap. Férfi kollégáink ebben az évben is megemlékeztekanőkľől és

v:ľággal köszĺintĺjtték az cisszes női munkaerőt.

Elkezdttik tervezni atavaszi kultuľális pľogramokat kirandulĺásokat hiszen ezek is mind

hozzĄálll|nakklienseinkállapoüánakmegtartásáhozvagy javításźůloz.

Továbbra is keľessiik azokat a lehetőségeket, bedolgozásokat amikkel biztosíthatnánk a napi

foglďkoztatást ellátottainknak, ami éľtelmes, taľtalmas elfoglaltságot adhaüra nekík, de sajnos

ebben a mai vĺĺlságos időben nagyon nehéz helyzetben vagyunk.

Áľnrr'rs

Intézményiink I. telephelyén klienseink foglalkoztatísa věl|tozatlaĺ temaakźxaI folyik:

elsődleges felađataik közé a klinika minđennemÍi kiszolgálrísa tartoz-lk. A feladatokat

teľmészetesen képességeik, készségeik szerint végztk. Az összęs edđigi klínikai igény

változatlan, ęllátottaink legjobb tuđásuk szęrint látják el azokat. Aze|őző hónapban bevezetett

intézméný recepciós szolgéiat meghozta a bozzělťuzött reményeket, jobban nyomon

követhető a napi személy forgďom, a ľecepciós szolgálatot teljesítő mindig tudja ki hol van.

A masik fontos feladat is bevált . a neuológiai klinikan is ľendbe tették ellátottaink a

korajztärat. Nagyon fontos lett a kert még íntenzívebb gondoz,ása, hiszen a jó idő

beköszöntévęl a keľtbęn a csodálatos növényeken kíviil a gM is helyet kövętel magának,

aminek klienseink ľemektil űtjźLt á|Ljak frinyírással illefve gazoĺással. A PET palackok

gyűjtése, zsugoľítasa és a zsugorítrnĺĺnyok két féle elszállítźsa az tljtahasznosításra szintén

töretlen lendülettel folýk. Ezen feliil a szelektív hulladékgyĺĺjtést is végezzĹLk. ennek az

elszĺállítása is megoldott. Az ebből befolyó kevéske pénzt visszaforgatjuk klienseink

ellátásara.

A II. telephely életében fontos szeĺepet jttszik a ,,Csere diák'' program. Ebben a Báĺczi

Gusztiĺv szakiskola tanulói - és ebben a hónapban még erđélyi diakok is! - tovább tanulhatták
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a tílzzomźnc készítés foľtélyait, cserebe a mi klienseink

tovább csiszolhatüák szĺivőtuđomrányukat. Mĺĺr eddíg is ľemekmĺĺvek keľültek ki az ügyes

kezek köztil és reméljiik még sok szép aikotrís fog sziiletni. A vaĺľoďában tovább folyik a
lelkes ďkotás: készültek ajandékok az éđesanyáknak es elkezdtek gyeľeknapľa is tervezni,

varmi ľemek dolgokat az itt alkalmazott patchwoľk techníkával és egyik ellĺítottunk szép

horgolt teľmékeket késńt. Szívesen |atogatjzt< a batikolás kuľzusát is, készítenek pólókat,

fiiggĺinyöket, kendőket.

Az értő iľĺínyítás mellett valóban sok szép, eladható teľmék keľiil ki a vanodából, amik

értékesíthetőek a piacon is, bizonyÍBła ezłnl, hogy a megváltozott munkaképesség nem

akadźiy a a piacképes targyak ęlőállítrásĺínak.

A kulttľális életiink fő mozgatőrugija a Gubacs Tarsu]at. Intenzíven késziilnek a jriníusban

megľendezésre keľĹilő Ki Mit Tud.ľa?, minden héten újabb pľóbákkal eľősítik magukban a

tagok a máľ megszerzett tudast. Ehhez kapcsolódik, hogy minden ellátottunk lelkesen késail a

megmérettetésľę és amennyiben sziiksége van segítségľe bármelyik segítőhöz foľdulhat. Itt új

fe|ađat lett klienseinknek, hogy a meglévő kis ťrldbľületet megműveljék: megterveztékmit,

hova és kivitelezték a feladatot' Ástak, ültetteŁ ftivesítettek, ezzelis szépítve környezetĺĺket.

Ebben a hónapban is nagy szĺímban vęttek részt klienseink a ,,Belső Értékeink' - ľől szóló

csopoľfoglalkozáson, ami mĺíľ Lllényozna mindenkinek, ha elmaľađną hiszen remek

lehetőség ez tovább ismerkedni önmagunkkal és taľsaiĺlkkal.

A kulttľális érzékenységtinket egyik önkéntesiink önáltó estje eľősítette, amely a,,Buđapest

Aľt Brut Gaĺériábaď' keľiĺlt megĺendezésľe. Ezen kliensęink ingyen vehettek részt, így

felejthetetlen élményhez juthattak a sarrzonok és musicď dalok által. Remek szórakozás és

élmény volt ez mindannyiunk szőmáľal.

Az oktatőtelephelyen a kezdeti tanulĺási fázis után (eszköz és papírismerĐ elmélętileg is

megismerkedtek ellátottaink a keményaáblás könyvkötészette|, majđ végľe beindulhatott a

gyakoľlati képzés. A betanítrás sonĺn előszöľ egyénileg, mĄdf-3 fős csopoľtokban végezték a

feladatokat. A kisebb csopoľtos munkavégzés á|ta| gyorsabbá váIhatott a könyvkészítési

folyamat. A foglalkoaatrást segítő is męntorálta tevékenységiiket, de egyĺnást is

figyelmeztetlk az esetlegesen előfoľduló híbákľa, hibalehetőségekľe. Egyik e]ső tenľrékük a

1: -j:-t. ii1:.._
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,,Mini-ktĺnyv'' keménýáblás fajtaja lett, aminek

elkészítésének minden fáarső,ba jelentősen részt vettek klienseink (teľvezéstől, a papk

méretezésén ěŃ, a végső összeállításig). Maľ tervezik a kövętkező tennéket, ame|y az

oklevéltartó lęsz. Ellátottaink nagyon odafigyelnek aĺľa is, hogy a készítęndő termékęk

esztétikailag is megfelelj enek a piaci keľesletnek.

Pozitívum, hogy ebben az újonnan ďakult csapatban dolgozó klienseink figyelembe veszik

egymrís pĺoblémrĺit, tekintettel vannak egymásra. Aktívan veszrrek ńszt a ktjzĺis

foglalkozasokon, amelyeket komolyan veszrek.

Május hónap

Az I. telephelyen a foglakoaatásban nincs váůtozás, az eddigiek szerint, zökkenőmęntesen

telnek anapok. Ellátottaínk ľemekťil helýállnak a munka frontján' minden klinikai

alka]ĺnazott örĺil a kisegítő tevékenységnet amit biztosítunk szĺímukľą hiszen így

ktinnyíthetiink azo napi teendőiken is. A keľtészeti munkĺĺlatokban okozott némi fennakadásq

hogy a fiinyíró gépiink sajnos elromlott, viszont kaptunk segítséget a kęrtészet munkatáľsaitól.

Renđriletlen lelkesedéssel gffitik a PET palackokat ttibb helyről, amit a zsugoľítás utarr

továbbra is a megĺévő két módon tudunk éľtékesíteni, ezzel is egy kis anyagi segítséget

bíztosíwa a minđennapi élethez sztikséges dolgaik beszeľzésére.

Szinte minden napra jut rij jelentkező, aki érdeklődik munkalehetőségrőĺ nálmk.

II. telephelyiinkön a foglalkoztatás szintén vźt\tozatlan, ftí pľofil a kiĺlönböző patchwoľk

technikávď készített terĺľlékek varrása, a gyönyöľ{ĺ hoľgolt táskák és kiegészítők, ékszerek

készítse. A batikolás kurans is taľt, azittkésziltteľĺnékekkel bőviit az éľtékęsíthető

teľmékeink paJettája, hiszen újabb pólót fiiggönyök, kendők késziilnek.

A hónap folyaman a VIKOTE CBT konzulŁáns képzés hďlgďói teľepgyakoľlattrkat végzika

gaIéńában.

A jó idő beköszöntével itt is elinđultak a kerti munkálatok, a telephely hátsó részében, melyet

teljes egészében klienseink tervezľrek meg és kiviteleznek. A kertęt fiivesítették, viľág és

f,ĺszernövény palantakat iiltettek, és ezeket gondozzák.
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A Králváľia téri oktató telephely életének fontos áJĺomźsa, hogy

egyľe több olyan teľmék kerül ki a kezĺik alói, amik akćr az éľtékesítésben is részt vehetnének.

Ebben a hónapban mĺíľ megsailettek az első kemény!ĺblás emlékJcönyvek és oklevéltartók.

Ellátottaink igyekeznek felľnérni a piaci kínalatot a hasonló termékek kiskeręskedelmi áĺait

illetően. Lehetőségfü volt atelephelyen megnézni egy olyan oktató filmeĹ ami nagyban segíti

majd atovábbiakbankonyvkotészeti gyakorlati munkájukat.Ezenkívĺil itt is vannak

kézbesítői feladatok, bivataĺos iigyintézés. Készségfejlesztés szintjén saját munkaterületeik

takaľítását is önmaguk végzik. Továbbra is napi szintén gyakorolják a mfu eddig elsajátított

ismereteket, mélyítik ezt a fajta szaktudásukat

Mindkét telephelyiinkcin továbbra is folynak amozgěls órák, ami kliensęink testi egészségét

hivatott javítani.

Folynak az előkészĺiletek a Ki mit tud?- ĺa, tanuljuk a verseket, daĺokat, sziiletnek rujrnlt,

festett alkotĺások effe amegmérettetésre, gyakoľolnak, tanu|nak Gubacs taĺsulatunk tagsai,

változatlanul mfüĺĺdik a cseÍe tanulási lehettíség aBźĺczi Gusztáv iskola és alapítvanyunk

kdzött, így cstitöľtökönként tovább mélyíthetik gyakorlati tudásukat klienseink a szövés

tudomanyában.

Szabadidős pľogramj aink és csopoľtfoglalkozasok:

05.02, megtaľtotta,,Belsó éľtékeink'' cÍmtĺ csoportfoglaĺkozasát Fried Zsóťĺaapľoglam

koordinátoľa.

05.07. elindítottuk a,,Keddi alkotónapoľ'elnevęzésrĺ foglalkozásunkat, ahol rengeteg új

technikávď és látásmóddal ismerkedhetnek meg ellátottaink. Ezeket a keddi alkalmakat

kĹil{ĺnböző miĺvészeti egyetemek hallgatói, ipaľmĺĺvészek taľtjak, irányított vezetés mellett.

Van, aki gyakoľlatként van, aki önkéntesként járhozzőnkezel<tę a foglalkozásokra. Az első

par ďkalommď megismerkędhettek klienseink a csempe mozaik kép, a textil és alternatív

ékszeľkészítéssel.

05. 08. ezen a napon új foglďkozéłs|épett kliensęink életébe, a pszichoedukáció. Ez a csopoľt

segít, hogy tisztábban lássanak klienseink saját betegségtikftel kapcsolatban.
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05. 14. megtaľtothrk immaľ hagyomĺányosnak neve*ető

,,Festő majális'' elnevezésrĺ pľogľamunkat. A ľendezvényľe az oszág kiilönbĺjző pontjairóI

érkeztek aľt bľut és más lranyzatta| ťestĺĺk. A ľendezvény meghívott elöadója volt Gałĺl Józset

a Magyaľ Képzőmĺĺvészeti Egyetem docense, festő, grafikus.

05,15. Budapest Fővaľos Főpolgáľnesteri Hivatalában Kaĺitatív vásĺĺrt rendeztek, amire

meghívták a Moľalba Kft.-t értékestésľe. Mivel a Moľavcsik Alapítvány egyik alapÍtoja ennek

a kft-nek, ígykétklięnsiink vett ľészt az éľtékesítésben szakinínyú vezetéssel.

05'28. a mai nappal befejeződtitt a klinikán taľtott asszeľtív tľéning. Reményeink szeĺint sok

haszĺros technikát sajátítottak ę1 klienseink ęzęken a csoport foglakozásokon' ami jól

alkďmazvajavíthatja életminőségiiket, segít nekik a mindennapi életben éľdekeik

képvíselésében.

Június Hónap

Telephelyeinken továbbľa is fontos, hogy hétftin délelőtt csopoľt megbeszélést tartunt ahol

megbeszélhetjtĺk az aktuáIisan fontos dolgokat, teendőket, megdicséľhetjťik a jól teljesítőket

illętve beszélhetĹink a felmeľiilő pľoblémálaól is'

Ebben a hónapban, a spoľtfoglalkozások adtők a sztabadidős prograľrok legnagyobb

hźmyađělt, e mellett egynapos tuľĺákat szeľvęztĺink.

Egyik jeles kultuľális eseményt.ink, hogy megnyitotuk a BAB Ga|&íěban a Lalwtos Menyhért

Míívelődési Kozpont Gyeľmek Allratókijľének kiállítását. A kiríllítás témája: Íoma

gyeľelaajzok. Másik nagyon fontos eseményünk, ami minden ellátottunkat érintett és a

szeľeplők lázasan készültek r* június hónapban hńzi Ki Mit Tud? r,olt. Volt népdďéneklés;

versmondás (József Attila és Arany Jiínos, Pętőfi Sandor), saját veľs; felolvasás; saját

festmény,. tilzzománc,- ikon bemutatłĺsa; állatbemutató és a helyszínen a ľendezvény ideje

alalt késziilt fantom raj z elkészítése.

A hónapban új kapcsolatok feltéľképezése volt célunt így még tntenzívebb volt a
piackutatásĺa foľdított idő, a kapcsolati hĺíló fejlesztése.

JúlÍus Hónap
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Intézményĺink telephelyein változatlanok a meglévő

ťeladatok, a fő pľoťĺl. Klienseink a fonó nyaľi napok ellęnére is remektil helytálnak feladataik

elvégzésében.

K'i.Pé pľogramsorozatunk keretébęn ebben a hónapban látogatast tetľiĺnk a
Terrrészettudomanyi Múzeumban. A kiállítást közel 30 ellátotüunk nézte meg segítőikkel

együtt.

A hónap eiején kľeatív klienseink megterveztek egy csempe képet, amit a hónap közepétől

kęzdve felĘzoltak a klinika teľiiletén tďálható árJáró folyosó egyik taľtóosz|opźlĺa, majd a

hónap utolsó hetében megkezdték a mozaik kép elkészítésď. Az ehhez hasznalatos csempét a

Praktikeľ ĺáľuházlłánctól kaptuk adományba' A képet készítők k<izött találunk mindháľom

telephelyiĺnkről viáJlďkozó szellemii' kľeatív dolgozót, akik nagyon élvezík eń a ťajta

tevékenységet és így a napi munka mindíg jókedvÍien telik.

Az Emberi Eľőfonás Minisztériuma engedélyezte szártunlĺa a ,,segítő vásĺáľlĺís'' logó

haszná|atáta klienseink által készített kézmtĹves termékekľe.

25-én Szakrács Melinda ,,Gubacs tĺírsulatunk', vezetoje a Civil Rádió Egál plusz című

műsorában meghívott vendégként többekkel egyiitt beszélt a zene, a zenetenípia és a

szinjátszěls hatásaiľól.

Z9.éĺmegnyitottuk rijabb kiállításunkat, A2 Aľt Brut Galéľia alkotó közĺlsségének munkĺáiból

nyílt kiállítás a Piaľista Gimnázium au|ájában látogatható. A nregnyitót komoly felkésziilés,

installĺálĺás etózte meg, ąmiben klięnseink jelentös résztvá|Ialtak szakavatott irĺányítas męllett.

A kiállítás teremőľi fęladatait szintén klienseink látják el a nýwataľtas teljes iđeje alatt.

A kiállítás megnyffiĺĺra kĺĺnyvkötészetiink munkatársai csodálatos, egyedi ',Venđégkönyvet'',
készítettek. Egyeđi a desing és saját a tervezés, a könyv boĺítójłán talál|hatő betiiket az Aľt Brut

fęliľatnál hasznalt betíitípusnak megfelelően rujzoltaelő egyík kliensiink.

Augusztus Hĺĺnap

Az augusztus hónap első fontos pľogramjanak kezđete még az előzó hőĺapra nyulik vissza.

Július 29 - ikezdettel nyitotta meg a Budapest Aĺt Brut Galéria legujabb kíĺáIlítás{ĺt a Piaľista

Gimnázium aulájábarr a ,,BAB'' Galéľia válogatott munkáiból. A kiáJlítĺás augusztus 23 . ig

\-ď''

''T..]íffi
i.'i...) |in....í'.:) i "í
,.. .!.. \, : . .r! :.. i-.. i'



MORAVGSIK ALAPITVANY
7O83 Budapest, Balassa u.6

TeI; oô-7-2í9.39ôo,
Faxt 27O-O33O/57223

E-maih na ppali_ intezmeny@psych,sote.h u
volt látogatható. A teljes nyiwatartźsi idő alatt ellátottaink |őttéů<'

aĺĺa jźnćlęl a teľemőri feladatokat. Nagy <ĺrömtinkre szolgěit, hogy igen sok hazai és ktĺlľoldi

volt kívríncsi a királlított képelae'

Másik fontos és nagyon váľt pĺogľamunk azidéĺújľa megszervezésľe keriĺlő rekreációs tábor

volt Balatonfenyvesen. Ellátottaink közu| az idén 1ó fő jött el a taborozásra és volt kozottĺik

olyan is, aki még csaIádtagját is elhozta. A táboľ ideje ďatt kliensek és segítőik egyĺitt

gondoskodtak az ételek elkészítéséľő|, főnek minđeĺrki szćrnár1 napi beosztĺásokkď' Eĺ
nagyban segítette a Magyat Élelmiszeľbank Egyesület által adomanyként kĹĺldött taľtós és

ľövid lejáratu élelmiszerek kínálata. A nyaľalĺás 4 napját sok közös progľam - kiľĺĺndulás,

kisvasutazás, stľandolas, ťrlmvetítés - és sok vetélkedő, jtíték - ping-pong, saldĹ k{áľtyłázás -

tette színessé. Egyik ęste az aktuális sziiletés, - és névnaposok megköszöntése után kaľaoke

estet taľtottunk, aminek közös tancolás és éneklés lett a vége. A táborozásnak kędves

meglepetés vendége is volt alapítvanyunk kuľatóľiumi elnöke, Dr. Símon Lajos személyében'

Sajnos hamar vége lett a nyarďásnď<, mindenki kellemes fuaďtságga| téľt haza" viszont a

következő hetet pihenten' újult jó kedwel tuđtuk kezdení.

A II. telephelyen ebben a hónapban is megtaľtotta csopoľüfog|akozásät Fľied Zsófia, amiľe

most is sokan látogattak el' Egyik önkéntestink érdekfeszítő úti beszímolót taľtott

Mauľitiusról és a Seychelle szigetekľől, amire szintén sokan voltak kívĺĺncsiak. A kęddi

ďkotónapok is változatlanul sikęľeset ebben a hónapban a kollĺázs késátést sajátíthattfü el a

ľésztvevők.

Mindhaľom telepheIyĺinkön fij feladataink változatlanok:

I. telephely: a klinika keľtjének karbantartĺísa" az egyéb igények kiszolgáIása (kézbesítés,

anyagbeszeľzés, postázás. . .)

II. telephely: vaľrodď munkák. eladásľa, javítłísok

Az olĺÍató telephely: kĺinyvkĺitészeti ďapismeľetek további tanulásą gyakorlás, valamint a

máľ meglévő tudassal kiilönkjző k<itészeti munkfü végzése.

Ezekęn tul a klinikrán tovább folytatódik amozak kép készítésę a kertben, a II. telephelyen a

nyiíľ elmultćna| avanoda megkezdte a karácsonyra vďó készülőđést. Ú;aou termék a pďettĺán

a kötött lábtörlő készítése. Folytatódik a batikolás, a tlizzománc készítés, a szövés - mźĺ.

taskak is késziilnek -, az đllkációs csoport és az életmód klub.
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Nagyon szeretnénk bedolgozást ta|ź}Jnlellátottaink szamárabĺáÍ fudjuk' hogy a mu gazdaság;

helyzetben igen nehéz dolgunk lesz.

szeptembeľ

Az ősz beköszöntével lassan újra inđultak a mindennapjainkhoz tartozó, immáľ ĺállandó

foglalkozásďnk: Asszeľtív tľéning; Életmod klub; Alkotónap a II. tetephelyen; Film klub;

,,Belső éľtékeink'' segítő csopoľt; ,,KU-PÉ'' Gultúľ péntek) pľograJn' átláskeľeső klub.

Szeptenber 7-8-an Boriinnep volt a szentendľei skanzenben, ahová ismét meghívast kapott a

Moralba Kft., amelyet alapítvanyunk 3 másik trársintézménnyel közĺisen hozott |étre azért,

hogy megmutassą hogy a megvĺáltozott mrrnkaképességÍí embęrek éita|készíteľt termékek is

éľtékeket képviselnek és éľtékesíthetőek' Ebben a két napban klienseink ismét

bebizonyítottĄ hogy ha lehetőséget kapnak, alkďmasak a nyílt munkaeľő piaci

munkavégzésre. Remek hangulatban, jól végezték munkájukat.

Szeptenber 27.28. . ebben az évbęn immáÍ 4. alkalommal rendezte meg intéménytink a

,,PsycAľt24'' etnevezésu24 őtás miivészeti maratont. A rendezvény tiilszárnya|ta az alkotók

Q97) és az ekészťtlt alkotások (400) száłĺěĺ tekintve is az ę|őző éveket. A 24 ćľ;ás

festőmaratonon klienseink ľemekül helytĺálltak minden teľiileten: alkotó miivészként többen is

ľemekeltek, segítőként az alkotók köľiil, ľuhataľoskénĹ büfésként, recepciósként,

rakhárosként, takaľítóként. A 24 fua a]att 3 óĺás vráltásokban |áttak el ľemekril az e|őte

egy eztetett fęladataikat.

Szeptember 29. _ Kreatím-DesignAid kiállÍtas és vásáľ. A ľenđezvénynek az Átrium Film.

Színhaz adott otthont, ahol a l<teatív alkotóm{ihelyek mĺívészei megmutathatték egyedi

tervezéssel előállított teľmékeiket emellett ez arcnďezvény lehetőséget teľemtett a kÍilönböző

mííhelyek és ďkotók talalkozására és az egyes kézműves teľtiletek kommunikációs
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csatomáinak megnyitására' Alapímĺnyunkat egy kliensiink

foglalkoztatás segítő kollégánk képviselte.

esa

Ellátottďnk feladatai mindhĺárom telephelyen változatlanok:

I.th.: - a klinika megsegítése kiilönbiĺző teľĹileteken . postázás, kézbesítés, tiszta ruha

bixosítasa a professzori titkárságĺą kert rendezése, takarítrísą a klinika betegei szämźra

]étehozott kĺinyvtáľ mtĺködtetése (,,Könyvbaľátok klubjď'), a kiinika konyltaľosanak nyújtott

segítség, ľecepciós fe|ađat a terápiás osztĺílyon, segéđápolói felađat a Blf-es osztályon, a

viĺtuáĺis laboľ technikď megsegítése - valamint alapítványunkniálľecepciós és adminiszhatív

feladatok ęIlátźsa

. vďamint alapítványunknál ĺecepciós és adminiszüľatív feladatok végzése

- a PET palackok begffitése és feldolgozása

Il.ttr.: - vanodai munkfü . Íő pľoÍil a patchwoľk technikával készĹilt termékek elkészítése

ľendelésľe, eladĺásľa; horgolt, batikoIt, ťuzzomźľrc teľmékek etőállítasa. Szeptembertől

elindultak a kaĺácsonyi késztiletek: vęsszĺĺből koszoru alapot késátenek az adventi

koszoľrrkhoz és kĹilönböző karácsonyi teľmékeket vaľmak az iigyes kezíĺ, kreatív vanónőink

&tő kźnyitäs meileĺt.

oktató .th.: . a betanult és elsajátított kdnyvkĺitészeti technikakkal továbbľa is késziilnek a

diploma

borítók, jegyzetftizetek és tömbök, kĺilönböző tájékotĺató táblák.

Gubacs táľsulatunk ta$u a nyári pihenő után maľ keĺesik a kaĺácsonyi iinnepséghez i|Io

daľabot, amivel ismét megörvendeztethetik táľsaikat és a klinika dolgozóít.

Közösségi gondozĺíst végzó munkatársaink feladatai egyÍe szapoľodnďq hiszen a kliensek

adjĺík egymásnak az iďoľmációt enől aze|Iátźtsi szolgáltatásról.

Szeptember hónapban a tvĺÁr és az NRSZH átťogó ellenőrzést tartott, az Intézmény

mfüödését ľenđben ta|őilta, szabéiýa|anságot nem taľt fel.
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A Mo r avcs i k Á'tapítvá ny Jo gse gé ly szo|gáůatálna k j e llem ző adatai 20L3.
évben

Tanácsadó Szolgálatunk céLja, a pszichiátľiaů betegséggel élők éshozzńtartozóik, valamint
a veltik dolgozó szakemberek szźmźra információ és támogatas nyujtása szocĺálĺs,
egészségĺigyĺ valamĺnt jogi kéľdésekben.
A'Hozztnkforduló kliensek jelentős ľésze a20l3. évben:

-az egészségkáľosodáson alapuló ellĺłtások változásaival kapcsolatban (ľokkantsági

nyugdíj, szociĺális jaľadék, rokkantsági eĺlátás, rehabilitációs ellátás, komplex minősítés) kéĺt
tőlĺink felvílágosítást, a 201ĺ-. évĺ CICX tv alapjan.

.162 a||ra|ommal tartottunk Ilyen jellegű egyéní tanácsadĺást , melyet Alapítvĺínyunk szinte
mindę1ellátottja igénybe vett (a témanehézsége/át\áthatatiansága miatt volt, aki többször is
kért segítségetĺmagyańaatot tőtiink). Az egyes ďkďmak soľín személyenként értelmezttĺk a
Nyuedíj Folyósító |gazgatósägáltď kikütdö'tt levelekęt, és azazzalkapcsolatos teendőket.
.3 alkalommal szerveztĹĺnk előadást az ęllátóręndszet vá\tozźlsaivalkapcsolatban meghívott
szakffiő bevonasával.
-76 a|kalommal foľdultak hozzźlnk álláskeľesésĺ és łinéletrajzíľással kapcsolaios
kéľdésekben. A látókt'ľtinkbe keľĹilt lehetséges áIláshĺľdetéseket a falĺújságunkon is
folyamatosan hiľdetjiilĺ.
.7 konkrét eset kapcsán segítséget nyrĺjtottunk szál|ás/lakhatás megoldásában ĺs.
.9 alka|ommal foľdultak boz'zÁtlka Bogyatékosságĺ Támogatás igénylésével kapcsoiatban.
. 2 alkalommal ađtunk váIaszt ingatlan joggal kapcsolatos kérdésben,
- 12 esetben szakjogásszď vettiik fel akapcsolatot.
-76 alkalommal az onkoľmányzat áital. adható Családsegítő SzolgáIat áita,|
jĺóváharyott . ellátasokkď kapcsolatban is nyújtottunk segítséget (akhatasi támogatźs (4I),
rendkíviili segély (22), ađósságkezelési pľogľamban való részvétel (13).
.7 esetben BKV utaz^ĺssal kapcsolatos méItĺĺnyosságí kéľelmek intézésében is segítettĺink.
Csatádi joggal kapcsolatos élethelyzetek is kerültek a látókörĹinkbe, melynek során
4 üryfelĺinkszěxĺtta javasolfuk családterópiđs szolgáĺtatás igénybevéteiét.
Ezen kívül népszenĺ a munkajoýmunkaüryi tanácsadásunk is, melyet
.51 alkalommal vettek igénybe a betegeink éshozzÁtartozók,
Szolgĺáltatasunk a hozzźnkfoľduló kliensek szźlmáraingyenes és foľyamatosan bizfosított és

előzetes Ídőpont eryeztetés alapján báľki szátmára igénybe vehető. Ha olyan kéľdéssel
találkozunk, amelyre nem fudrľrk vźůaszt. adni, alĺÍ<or is javasoluk a betegeinknek, hogy
vegyék igénybe a,#ép ügyvédje'' ingyenes jogi tanácsadását is.
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Beszámoló a kľeatív csopoľtfoglalkozásokľól

A Moľavcsik Alapítvány kollégáival és klienseivel elindítottuk a l<reatív

csopoľtfoglalkozásokat a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichotenápiás
klinika osztályain. 20t3. februarjátó| az osztáiyos foglalkozásokmeltett, az a|agsori
foglalkoztatóban és a nappa|i intézményben is taľtunk fog|a|kozősokat.

A foglalkozások időbeosztása:
B 1- Szeľdĺánként 1 3.30-tó1 14.30.ig
B2- Szeńźlnként 1 4.3 O.tól 1 6.00.ig
A1 - Csütöľtökönként 1 0.00.től 12.00-ig
Alagsori Foglalkoxató. Péntekenként 8.3 0.tól 1 2.00.ig
Napp ali Intézet- S zomb atonként 9. 0 0 -tőt 1 2. 0 0-ig

A kreatív foglalkozásokat 2013 ťebľuárj áfióIaMoravcsik Alapítvány kliensei ĺjnállóan
vezetik, Csontos Ágnes foglalkozas terapeuta szupervíziój a a|att,2aI3.bęnösszesen
505 nappali ellátott és osztályon fekvő beteg vett részt 183 foglalkozźson.

A foglalkozások kęľetében a résztvęvőket megismeľtettĺik többek kĆizĺitü a decoupage,
kollázs, ĺivegfestés a mozaik és teľméskép készítés tęchnikáival, valamint lehetőséget
adtunk számukra a szabad alkotásľa, festésre, rajzolásra. A részťvevők több esetben is
megtapasztalhattak a közös alkotás élményét is, amikoľ tobben hoztaktétre egy közös
képet, kiilĺinböző technikákí<al.

Az alagsoľi foglalkoztatőbanazéľdeklőđőknek szintén lehetőségük van a fent említett
tecbnikák kipľóbálásfuava|amlntasrabad,alkotásra kĺitetlenebb köľnyezetben és
magasabb őraszámbaĺ.

APsnchiátľiai betegek nappali lntézményében, szombat délelőttönként taľtotĹ
,Teahénon' kĺilönbĺiző t|ársasjátékokkal és szituációs játékokkal várják a
foglalkozásvezetők az érdęk|óđőket, mint pélđául Beugró, Activity és meseírás.

Az foglalkozások sikerességét nagymértékben elősegíti a klinika munkatarsainak
segítdkészsége a betęek motiválásában a csopoľtokon való részvétęlre.
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Cseľeoktatńs

A Moravcsik Atapítvany és a Barczy Gusztáv Készségfejlesztő Speciálís Szakiskola
csereolĺÍatĺísának keľetében a Moravcsik Alapítvány két klieĺsének és egy terápias segítöjének
2013. februárésjúniuskcizöttmindencsütörtökön |0-74 őtáiglehetősége nyiltrésttV€nnł 4

szakiskola szövés képzésén.
Az oktatĺ{s során a részvęvök megismeľkedtek a szcivés alapvető eszközeivęl, szövöszék
felvetésének atechnikájával, vďamint a szČivés és mintakészítés ďapvető módszeľeivel. Az
oktatís folyaman a minden ľészvevő elkészített egy sziivött hatizsakot.
A képzés a szakiskolaszővő teľmében folyt egy idöben az ott tanuló diákok óráival.
A diákok és a tanĺľok egyańntnagyon porstivaĺ fogadtáĺ< az ďapítváay munkatáľsaít' akik
könnyen és gyoľsan beilleszkedtek a foglalkozások alatt.
A szövés oktatáson megsz-erzettfudást és tapasztďatokat aMoravcsik Alapítvany kliensei
továbbadtĺák kollégáiknak.
Ennek köszönhetően a II. sz. telephely foglalkozüaüási skálája bővĺitt még egy
tevékenységgel.
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Asszeľtív tréning csopoľt és Pszichoteľápiás csopoľt szlĺizoÍÍén
betegek szátmfua

Ez év februaĺjában indítottuk asszertív tréningiinket, melyet az /Japíwény nappali ęllátottai

közt hiľđettiink meg. A pľograÍnra nagy érdeHődés mutatkozott, rögtön az ę|so alkďommal
12 fóvel kezdtiik a tľéninget.

Heti egy alkalommal, másťél őrén keresztĺil igyekezttink bemutatni az asszeľtív

kommtmikációt, vďamint segíteni armak elsajátítasát. Edukációs és gyakoľlati foglalkozĺsok
egyaľánt voltak. Tęľmészetęsen az első alkďmat az ismeľkedésľe, és a téma bemrĺatasĺíľa

szĺáĺttuk, ahol egy alap szintii kornmunikáció-elméleti fudást pľóbáltunk źLtadnl a

ľésztvevőknek, j átékokk aj szinęzvę.

A további alkalmak az asszertív kommunikáció ďapjainak elsajátításávď telteŁ hatékonnyá

téve azt némi gyakorlással, sajátétmény jellegű szituációs fęladatokkal. A tľéning második

felében nagy hangsulyt fektettiink az érzeLmęk felismerésérę és kommunikálásrĺrą ami

kĺiztudottan ezel<né| a betegeknél sokszor torzit, vagy nehézkesen megy.

Az étze|emkifejezés ľévén belefolytunk a pľoblémamegolđás, konfliktrrskezelés témájába is,

ezt azonban az idő szĺÍke miatt máľ nem fudfuk megfelelően átbeszélni, bemutatni' Ennek

érdekében szewezés a|att áI| az Asszeĺtív téning II. csopoľtunk, melyben többek kozott

ezekľől, és egyéb, ide kapcsolódó témákľól is szót ejttink, úry, mint a pľobléma felismeľése,

azonosítása, valamint a stressz.kęzęlés.

t]gy éterztJk, a betegek sokat javultak mind kommunikációjukban, minđ éľzelem-

felismeľésfüben. Teľmészetesen a lemoĺzsolódłás elkęľülhetetlen volt, azok, akik végig

csinaĺtak a tréninget azonban, nagyon élvęzték, és varjak a folytatást. Igyekezttink 2

kérdőíwel mérhetővé tenni a věitozźst, ezazoĺbanilyen kis létszámnál szinte aliglźthatő, igy

inkább a betegek saját bevallasara és a munkavégzés közben megfigyelt viselkedéstikľe

hagyatkozunko amikoľ a tréning hatékonysá gát nézzilĺľ..

A Moľavcsik Alapítvĺány ellátottai tovělobő lelkesen részt vesznek annak a pszichoterápiás

csopoľtnak a lebonyolítasában, melyet skŁofrén betegek szźlmfua szeľveznĺnk' Nem csak a

betegek között teĺjesztik a csoport lehetőségét, de rendszeľes miĺvészeti tevékenységeket

bemutató, kézmiĺves foglďkozásokat ís szeľveznek a csoportba jáĺó betegeknek. Így minden

héten lehetőségiĺk nyílik a résztvevóknek pl. tílzzomtncoani, festeni vagy vaľmi. Mivel a

részvęvők vegyes hátténel ľendelkeznek kiemelkedő lehetőség szamukrą hogy efféle

művészeti tevékenységekkel is fejlesszék koncentrációjukat, tervezésiiket és egyéb kognitív

funkcióikat, vďamint finommotoľikai készségeiket.
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oktató Telephely, Könyvkiitészet-Restauľálás

(Kavĺľia téľ 19.)

A Kárvaria tér 19. szátm a|ani oktató telephelyen 2013. év januaľ és febľuĺíľ hónapban

klienseink tűzvédęlmi és balesepédelmi oktatásban ľészesiiltek, illetve a munkaľendet

ismeľték meg. Az év e|ső két hónapja áltďanos épiilettakaľítassal, felhasarĺálhati anyagok

szelektiíĺasával, illetve rendrakással, polcľendezéssel telt el.

A munkakĺlrnyezet kiďakítása utan 2013. év naľciusátći a MII. kerületi megváltozott

munkaképességri munkavállďóink a kálvĺária téri telephelyiinkön az e|méLętĺ oktatásban

ľészesiilnek. Elöször a papítal' mint kötészeti anyaggal ismeľkedtek meg. Ezek ltźn. a

kotészeti kézi szęľszámokkal (kötészeti ol1ó, kötészeti csont) és haszrrálatávď bőviilt fudasuk,

majd a gépĺ eszkiiztik felhasználhatćtsägat ismeľhették meg a papíľkezelésben. Ezzel egy

ídőben a papírkeze|és, kézi miiveleteit is elsajátÍtották a gyakoľlati ónák során, Ezęn

tudáshalmaz gyakoľlati ismétlése folyamatos, elméleti szinten pedig egyéni oktatasban

részesiilnek. Aprilis hónap masodik felétől a keménytáblás könyvkötészet forté|yait

sajátítottak e|. Az első tabtáskönyvek előtt, saját felhaszrálásra szźĺlt jegyzetftizeteket

készítetttink A táb]ás ki'tés közben a részfęladatok negosztásáľrak és a csapatmunka

fontosságríĺrak hangsúlyoztuk. Így készült el első könyvĹink, amit mini konyvnek nevezüiink

el.

Ennek a mntźĄaa készítetttik el a nagyobb váhtozatát, a keménytáblás jegyzetfiizetęt. A

kreativitás fejlesztése céljából kĺilönböző otletek alapján készítetrĹink egyedí ktinyveket. E

közben barsony oklevéltaĺók készítésével is foglalkoztunk.

Jtllius hónapban a nęhezebb paplrkeze|ési ismeľeteket vetüiik át, mint például a síbolás,

számolás, |evegőztetés. Majd a csomagolas techĺika gyakorlása következett amely soľán

ügyelni kell a helyes technika alkalrmazánźra és a pontos munkavégzésľe, meľt legalább

annyiľa fontos a termék külső védőborításą mint maga a késztermék, Ez után tasakokat

készítetüiiĺk, amelyek kisebb tźxgyak ideíglenes taľolásáľa alkalmas.
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Augusztus hónap legfontosabb momentuma a konyvrestaurálás volt, ahol régi elhaszráIóđott,

ľongálódott kĺinyveket újítotŕunk fel, ęrősítettiink meg. Szeptember hónapban könyv'kötészeti

kartonokat aJap oztak fehér festékkel.

Így megtaou\tźű<azecsethasználatot a festés soľán, itletve az anyagokťlxá|ását.

Ellátottaink állapotát és sziikségleteit folyaĺrratosan felméľjtik munkánk kĺizben. Motivációs

inteľjúlrkal egyéni esetkezeléssel ösztönĺizziik munkaváĺlalóinkat. Igénybe veszfü továbbá

életmód klub, tanácsadó, kultuľďis szolgáltatásainkat' illetve ńszt vesmek szociális

kompetencia tréningjeínken, ďrol kommunikációs gyakoľlatokon tovźtbbtĺ mentálhigiénés,

pszicho-edukációs csopoľtjainkon vehetnek ľészt.
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ABudapestAľt Bľut Galéľĺa célja

Taľsadalmi szinten a pszichiátriď betegek megítélése nem kedvező, anegatív előítéletek nem

segítik e|ő az éľintett személyek tráľsadďmi ľeintegrációj áú. Ezek,łe az emberekre je||emzo az

elszigeteitség, a biza|mat|anság. A gyógyszeres, a szocio. és pszichoterapia mellett

bizonyítottan jó hatással van a betegek gyógyulásaľa és rehabilitációjukra az akotő

tevékenység és a mĺivészi kreativitás folyamata és a létrehozott művészi alkotások kömyezet

által történt elismerése és elismeľtetése.

Küldetésünk célja, a pszichiátriai etlátasában részestilők ellen iľanyuló előítéletek csökkentése

azza|, hogy nagy nyilvánosság előtt jelennek meg az á|tahft elkészített múvészetí alkotások.

Egy állandó nyitva taľtássď múködő galéria, ahol bemutatható az art brut miĺvészek

munkáiból létehozott gyiĺjtemény, komoly segítséget nýjt a szélesebb táľsadalnri elfogađást

illetően, lehetőséget biztosítva a taľsadalom minden tagsa száĺnźra, hogy megismerkedjen a

pszichiátľiai betegek és a tarsadalom peľiféľiájaľa szorult ęmbeľek alkotásaiva], ezze|

biztosítva az esetlegesen benniik élő ęlőítélętek felolđódását. További célunk az art brut

múvészeket és mĺĺvészetĹÍket megismeľtetni, elfogadtatni a miiéĺő nagyközönséggeI, a

múvész társadalommal és a miĺvés zeti é|et véleményfoľmáló képviselőível. A Galériában aľt

brut alkotómiĺhely miiködtetése, ahol klienseink megismerkedhetnek a kiiiönböző

képzőmÍivészetitechnikálĺkalésmegtapasńa|hatjőt<azalkotäsĺ jrömét.
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BESZÁMOLó PsychAľt24 FESOMARTATON

Minden vórakozást feliilmúló sikert aratott a negledik PsychÁrt24 m{Ívészeti maraton, ami

szeptember 27-én délben indult és egészen másnap déligvórta az amatőr és profi művészelret.

A rendemény 24 óľájában eddig nem látott mennyiségiÍ allrotós késziilt és a tavaĺyi évekhez

képest soklail tÖbben érkeztek a Magyarországon egłedtiláIló rendeményre.

Negyedik ďkalommď keriĺlt megľendezésľe a PsychAľt24 miĺvészeti maratont, melynek célja,

hogy a pszichiátiď betegséggel élő aľt brut miivészek önértékelését erősítse, és az eĺleniĺk

iráľIyuló diszlaiminációt csökkentse az á|ta1., hogy minden előítélęt nélkiil a]kothassanak

egészséges múvészekkel egyiitt.

,,EgyéľtelmÍĺ sikeľnek könyvelhetjiik el a 2013-as évet hiszen az eddigi haľom

ľendezvényitnlĺ1röz képest jóval nagyobb éľđeklődés kísérte a festőmaratont. Hogy egy kicsit a

számokľól beszéljiink: 297-en regisztáltak a ľendezvény 24 őrája ďatt és összesen MgyjäbőI

400 alkotás késziilt. Az előre megbecstilt kb. 25 kg festékmennyiséget is felhasznĺíltak a

miívészek.

,,Az egész ľendezvény jó hangulatbaa' tęIt, a tészllevő művészek sokat kommunikáltak

egymással, kívancsiak voltak egymás alkotásaira és teljesen egyenĺangúként kezelték a

másikat.'' - mondta dľ. Simon Lajos. A festőmaľaton célja elsősoľban a köztis festés öľöme,

az éľtéktęľemtés képességének megélése és az egymás irĺánti elfogadás bemutatása volą ahol a

hivatásos festőmiivészekés aľt brut alkotók bebizonyították, hogy a míĺvészet nyelve közös.
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Általános működési ađatok:

A . fenntaľtó szervezet neve" címe: Szigony - Utitars a Komplex Pszicho.szociális
Rehabilitációéľt Kiemelten Köńaszni Nonprofit Kft. (10s3 Budapest, Pľáter u' 44. fszt sN)
Ąz intézr'nény neve. szélüelye: Harmónia Hźa Józsefuáĺosi Pszichiátriai Betegek
Alapszolgáltatási Iľrtegľált htézĺnénye, 1 083 Budapes! Pľátęr u. 44. fsn.. 5N.

Telephelye: Útitars Józsefuaľosi Pszichiátľiai Betęek Nappďi Intézménye, 1082 Buđapest,
Baľoss u. 112.

T.oglalkoztatási adatok

í,'.1(.:

Yégzett
tevékenység szt.
szęrinti megielölése

Miíködési engedély
száma

Ellátottak
sziĺma
(miĺkodési
engedély szerint
engedélyezett
létszrám)

2012-beĺ
szolgáltatást
vett igénybe

Főĺĺ1lĺásban
fogiďkoäatottak
szÁmal fr

Pszichiáftiai
betegek nappďi
elláüísa és
foglďkoztatĺísa
Harmónia Klub

v-c-020/80-
I0ĺ2012

50 fő fő 3fr

Pszichíátriai
betegek közösségi
ę|Iáúź.sa

Harmónia Klub

v-c-020/80-
10/20t2

1 szolgálat
2012. évben

48 fit 2,5

Pszichiátriai
betegek nappali
ellátásą és
foglalkoaaüísa
Utitárc Klub

v-c-020i80-
tt/20t2

30fő ťó 2,5

Főállásban
foglďkoztatottak szĺíma

Részmunkaidőben
fo glalkoztatottak szĺíma

Megbízási
szeľződéssel

onkéntesek
szźma

I I 0 5
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Aszotgáltatásnyújtĺĺsávaltisszef ĺi-Iff*ľmmffi;-""-

Képzéset továbbképzések 20 12. évben

Ssz.: Neve Irlőpontia Ttugya
I A tulajdonos és Felügyelő

Bi zntf sá o F.l lenŕĺľzé c o
20t2.
n< no

Szakmai és pénzügyi beszĺmoló,
|.*-.^L1.-_Ę !'|' 1rt.uvęll(trZo cvl terveK

4.
BeIs ő s zalrľnai ellenőr zé s

Havonta Szęľződések' szakmai anyagot
dokumentáció

5.
BeIső szabnai team

Hetente Gondozási folyamatot
esetmegbeszélések, konzultiĺciók

Képzés tá'rgya

2012. októbeľlO- Mentoľképzés

Közösségi pszichiátľiaí gondozó đTooľdinálor

Pszichiátľiai betegek ellátĺísrának t?maköľében
rendezett munka konferenciák

Szalmlai tevékenység 2013. január 1. -20l3.oktĺĎbeľ 15.ig

A HaľmóniaHaz Pszichiátriaí Betegek Integrált Alapszolglíltatási Intézményę, aszékhelyén
és telephelyén m{íködő nappali.intézrnényekben, ajóäefuňosi a pszichíátľiai uet.g.l. részéręolyan napkozbęni e|lźnást nyújt, amelynek feladata az ellátottaŕ komp1ex ps"i.t,?-s"ocĺaĺs
ľehabilitációj źnak az elŐsegítése.
A szolgáltatások biaosí.tiĺsa soľán ďapvetó szakmai kľitérium, hogy a klienseknek csak aminimLílisan szükséges. támogatást 

"yujbY!., 
segítstik u ,uját soľśa feletti felelősségének

újraélésében, az oněĺ||ő đcintések meghôzatalában.
A Szigony-utitárs a Komplex Pszicho-szociĺílis Rehabititációéľt Kięmelten KözhasznúNonpľofit Kft. Szolgĺíltatĺísďnak vezéľelve , ĺehabilitíciós szemléletű, amelyet egyéniesetmenedzseľi tevékenységgel, sziikségletekľe épített pľogľamokkal , *- el1átottak
,,hatalommď való fęlĺuház ésélv a|. / empovenrrent / k,lv ánetéľni .
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Az IGÉI{YBEVEVoK

Kiemelten Közhasznú Nonproĺit Kfr.

szÁMÁNAK ALAKULÁ.sA FIEM És xoncsoPoRT
SZERINT

Korcsopoľt Haľmónia Klub osszes Utitáľs
KIub
Osszes18-39 11 )

1ĺ,.5.?
ó0.6Í
ó5-69
7A-74
75-79
80 -89
90 év felett

--Osszesen:

IJ
4

0
I

B

l)
6I
I

% 55

18-39
Ąz. 2

40-s9 6 13

60-64 4 1L

65..69 z Ą

70-74
75-79
80 -89
90 év felett
Osszesen: T4 19 -aJJ

Korcsoport
Osszes
no

Korcsoport összes
TCTTI

18-39 7 18-39 13

40-59 27 40-59 19

60-64 I 60-64 8

65-69 2 6s-69 2

70-74 1 70-74 1

74 ft'lött 0 74 folcitt 0
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ftztiS/Ü.

Nappaĺi ellátás korcsoport szerint

Kieme|ten Közhasznú NonproÍit KÍt'

lr

n 18€9

E 40-59

E 60-64

B 65-69

s70-74

E 74 fö|titt

osszesen:88 Fcí

Nappa|i e||átás Férfiak
korcsoport szerint

E r.8-39

E 40-59

E 60{4

E7 6569

Í!70-74

E 74 föl.itt

osszesen:43 Fő
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I
lm

Nappali ellátás Nők
korcsoport szeľint

Korcsopoĺt:

E 18-39

H 40-59

!E 60-64

H 65-69

a?o-74

E T4folott

Összesen:45 Fő

A nappali intézmény, az egyéni esefuenedzselés meilett, olyan pľogľamokat biztosí!

tęmatikus csopoľtok keľetében, amely az e!|őĺtottak taľsadalmi ľe.integľáciőjéń szolgáIja.,, A

csoporbnunka a szoeiźiis munka egyik formája, melyben az azonos érdeHi, hasonló

problémávď küzdő emberek csopoľtjď ktizösséget ďkotnak, és egffiesen lépnek fel, ktizös

céljaik elérése éĺdekébeď'. / Keľesztes z0a8 /

Az előkészÍtő szakaszban szĺikségletfelmérés történik, melynek éĺtékelése utĺán megtöľténhet

a csoportfajta kiválasztása, a csopoľt koncepciójrának kiďakítása. A csoportok szeľvezése az

egyének szĹikségleteire éptil' Meghatáĺozásľa keľiil, hogy miľe lenne igény, kiknek aszźlmára

szerveződik a csoport, és milyen jellegű az.
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A mentrílis problémĺíkkal küzdők. jelgntós részénél. szociális kapcsolataikban. a bęteqség

kĺĺvetkezt{b-ęp 
-problémát ielept :

o Mások szandékainak és mentĺílis állapotának felismerése neheztil / ezért a nyílt,

közvetlen kommunikáció szeľepe igen j elentős/

o Éľzelmek felismęrésének bizonytalansága

o Nehézségek a metakommunikáció megfejtésében /gesztusok, testbeszéd nehezen

megfejthető, gyakori a jelzések hibas éľtelmęzésęl.

o Tulajdonítiísok, vélekedések, toľzítások, gyanakvás fedezhetök fęl, és ezek nyomán

könnyen keletkezhętĺęk félľeéľtések, indulati válaszľeakciók

.A szolgriltatasainkat igénybe vełők stressz helyzetekben sériilékenyek, a konfliktusok,

feszültségek belső egyensúlyfüat könnyen felborítjak, és ndvekszk az &ze|mi - indulati

kontollvęsztés és apszichiátriai betegség kiújulasának, a visszaesésnek a kockäzata,

A Szocĺális készségek teľén mutatkoző ĺehézségek csökkentésében nagy szeľepet játszik a

szociiális készségek megerősítését, fejlesztését szolgáló programok bevitele ellátottjaink

életviteli segítésébe. Ezek a stľuktuÍált szociális készségfejlesztő foglalkozások szewes ĺészét

képezik a nappali intézményben folyó segítő munkanak. A szociális készségfejlesztést az

alréhbi modulokra épĺilö csopoľtok szolgálják a progĺamunkban:

- a hatékony kommunikáció fej|esztése

a prob|éma mego|dó képesség fejlesztése

- konf|iktus és stressz kezelés

- a mindennapi életvitelhez szükséges készségek fejIesztése

- azönérvényesítés /asszertivitás/ képességének fejIesztése

A IuTEKoIw KqMMUNIIuíCI? FEJLEsZrBsr
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vagy más néven ,,kĺónicizálódłísí' tĺinetek k<ĺzott az egyik legjellemzőbb nehézség a mások

által mutatott éľzelmek megfelelő fęlismęľésę, és az azo|<ĺa adoÍtvźl|asz terén mutatkoz]k.Ezt

jelentősen akadáúyozza az is, hogy klubtagjaink kapcsolati helyzetekben nehezen kezeli

érze|meit, azok megfeleli kifejezését, és ennek nyomán kommunikációs helyzetekben gátolt,

nehezen bolđogul. E hatékony kommunikáció kíalakítását segítő tľéning egy olyan stuktuľált

készségfejlesztő pľogram, amely kommunikációs helyzetek gyakorlasának keretében segíti a

pozitív és negatív éľzések megfelelő felismerését, kiťejezését. A tréning helyzetekben zajló

modell kövętö tanulást és gyakorlĺást a család bęvonásávď otthoni felađatokkal erősítik meg,

majd a természetes kommunikációs kozegb en saerueĹttapaszta|atok feldolgozása révén segítik

a mindennapi élętbęn megielenő alkďmazast.

A PRDBLEMÁ,MEGhLDD rÉpBssÉG FEJLE1ZTÉýE

Az ,,elsőđleges kognitív đeficit'' nyomĺĺn gyakľan tapaszlalhatjuk, hogy a pszichiáhiai

betegséggel é1ő szánfua nehézséget jelent az infoľmáció felđolgozása soľan a lényeges

elemek szelelĆív kiemelése, az ezeken alapuló lépésekre bontott teĺvezés a kapcsolódó

kimęneti célokkal, valamint a felađat lépések sorrendjének kialakítása, a lehetséges

elakadĺĺsok, nehézségek, és az alteľnatív utak ęlőre rnérlegelése. Különösen fontos felismemi

verbális l szőbe|i] tanulás nehézségét, korIátozott hatékonyságěŃ, és a korrekciót segítő

visszajelzéset valarrint a személyes motiváció, ösztönzés meghatarozó szerepét. A,pľobléma

megoldó képesség fejlesztése a maga struktuľáIt ľenđszerében a problémamegoldó stratégiák

ezen elemeit építi be a kommunikációs tréninghez basonló keľetbe'

KONFLIKTUS ES STRESSZ KEZELES

A szolgáltatast igénybevevőink köľnyezętében lévők _ ktilöniisen a csďádtagok - az egyik

legnagyobb nehézségnek a klíens stľessz séľtilékenységét emelik ki. Az tapasztalható, hogy
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konfliktus helyzetekben' fesztiltségek nyoman a pszichiátriai betegséggel élők nehezen fudják

kezelni éľze|mi - indulati reakcióikat, konnyen elvesztik pszichés egyensúlyukat és

visszaesések kĺivetkezhetnek be. Fontos az, hogy megelőzési stľatégiákat ďkďmazzunk.

Ennek egyĺk formájaa konfliktus kezelés hatékonyságanak megerósítése. Ebbęn szęropet kap

a kockázati helyzetek felismerése, azonosítćlsa, alternatív stľatégiák, elkeľĹilési módok

méľlegelése, felkészülés a stressz helyzetekľe, a stressz csökkentés technikáinak alkalmazása.

Ehhez kapcsolódik a visszaesésľe utaló korai figye|meztstő jelek / fokozott ny:gtďansĘ,

alvěszavat, szorongás, ingeľlékenység, índulatosság, a viselkedési kontroll fellazulĺásą

vísszahuzóđás, elutasító magatarIäsĺ méľlegelése. E jelek felismeľése, és az azok nyomán

adott visszajelzés kulcs szerepet jétszik a visszaesés megelőzésébęn / ęnnek nyomán nyílik

lehetőség atra, hogy akezeló orvos méľlegelje a gyógyszeľes kezelés módosítását' va1y a

kezelés kórhĺáei keľetek kiizötti fo|yŁatÁsźú| '

E készségek megerősítésében, fejlesztésében a csopoľtos készségfejlesztő héning mellett

fontos szerepet kap a mindennapi élethelyzetekben való alkďmazás ösztönzése, és tĺĺmogatĺĺsa

egy lé'pesľől _ lépésre felépí'tett ,,gyakorló'' helyzetben.

A MINDENNAPI pĺnrwrrĺrupz sZÜKsÉGEs rÉszsÉerr FEJLEsZTÉ9E

A ,, kľónicizálóđási folyamat'' következményeként tapasztalhatjuk azt., hogy klienseink ,,

inđíték szegénysége'' / belső erőfeszítésük, motivációjuk csökkenése/ ľévén inaktíwĄ

passzíwá vállnak, napi élewiteliik, tevékenységiik szétfolyik, szervezetlęnné válik, és

,,leépülnek', azok a készségek, aľirelyek a mindennapi élętvitelhęz elengedhetetlentil

sztikségesek / tisĺáIkodás, takarítás, mosás, mosogatás, főzés, házköriili tevékenységek,

ügyintézés, péllz keze|és, gazdálkodás stb../. A pszichiátľiai betegséggel élők nappďi
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Kiemelten KözhasznÚ Nonprofit KÍt.
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ellátasában iklub progľamjaibaď kiiiönosen fontos elem ę tevékenységek mobilizálasą

megeľósítése, amcly egyben fontos előkészítő lépcsö a munka rehabilitáoió fęlé.

Az ti n é rv é ny esíté s / as s ze rtivitlźs/ kép es s é g én e k fej ksztés e :

A pszichiátľiai betegséggel élők az egyik leginkább kiszolgáltatott klienscsoport a

társađalomban és sokféle szociális hátrannyal kell szęmbenézniĹik, miközben önéľtékelési

bizonytalanságuk, passzivitasuk, megkiizdő képességiik elégtelensége ayomĺĺn gyakľan nem

képesek igényeíket, érdekeiket hatékonyan éľvényesíteni. Az iinéľvényesítés képességét I

asszeľtivitásť világosan meg kell kiilönböztetru az eľőszakosságtól, agľesszivitástól. A

készségfejlesztés soĺán lényeges, hogy ellátottjaink képessé váljanak arra, hogy felismerjék e

ktilönbségeket, és az asszertiv magatartást képesek legyenek he|yzethez illeszkedóen,

megfelelően alkalmaari. A tréning során szituációs gyakorlatok segítik arésztvevőket abban,

hogy önérvényesítési stľatégiáik megeľisödjenek, és azokat a valós éIethelyzetekben képesek

legyenek atkalĺnazni.

PsZICHoEDaĺę{'cĺi

A pszichoďukáció soľán érthet<í és könnyen elsajátítható módon mindent fontosat

megtanulunk az adott męntális zavarľőI, továbbá ktizösen feltéľképezzfü az

állapotrosszabodásokat (relapszusokat) megelőzö rin. Korai figyelmeztető tĺfureteket ís.

További cél a koĺai figyelmeztető tĹinetekrę építve a mentális zavuru| é1ő személyjel és

hozzéńartozójával az ól|apottosszabodás esetén alkalmazó kľízisterv elkészítése.

Nęmcsak az éĺintettek ismeľete bővül az adott pszichiátriai betegségre vonďkozőan, a segítő

szakember mélyebb betekintést nyeľhet az adott személy betegségének tiineteivel

kapcsolatban, megismeľheti a pszichiáttiaí pĺoblémahoz kapcsolóđó érzéseiket, megoldási

stľatégiiáikat. A pszichoedukációs foglďkozasok során javul a mentális zavuta| élő személy

éshozzźúartozóik egytittmĺĺködése a segitő szakembeľekkel, és felelősségteljesebben vesznek

részt afelépülést támo gató ľehabilitációs folyamatban'

r0
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A Pszichoe,đukációs csopoľtok az e|Iátottjaink diagnósiai mentén szeľveződnek, igy

szkizofréniával élőknek, hangulatzavaľban szenvedőknek, és szorongásos kórképekkel kezelt

klienseknek tartotfunk pszichoedukációt.

KLUBJELLEGU csoPoRTFo GLALKozÁsoK

A foglďkozások hęti ľęndszeľességgel, kötött időben zajlő klubprogramok, 8-12 fő

részvétęlévęl. Célja az aktivitás, az éľdeklődés megóĺzése, a kognitív funkciók megtaľtiísa.

Kulturkiiľ

Teľápiás munkatáľs vezetésével , heti két óľában, nyitott csopoľt formájában vá]tnző

létszĺámmal, áltaLźlban 15 klubtag részvételével hangszeres kísérés mellett, különbtiző stílusú

dďokat tanulnak, és adnak elő, egyrészt saját rendezvényeinken, másľészt meghívás a|apjćn,

iinnepek ďkalmával mĺís szociáĺis -és egészségiigyi intézményben. Juliusban lehetöséget

kaptunk a Budai Vaľban lévő könyvesboltban fellépésľe, ahol kézmúves teĺmékeinket is

kiállítlratfu k, v ásźmal e gybekötve.

KézműÍvesklub

Dekopĺłzs techniką kotés, használati eszközok készítése makramé technikával,

újrďlaszrrosított anyagokkal' ajanđék tźlrgyakkészítése, heti két órában, teľápias munkatáĺsak

vezetésével'

i

I

t-

MÍndennapj aink. é letruí ĺl klub

t1
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A pszichiátriai betegségből adódó hátľányok legszembetiinőbb megjelenése' az eI|átottak

elhanyagoltsága, amely a személyí és kĺimyezeti higíénére egyaľant kiteľjed, és a klubélętet is

negatívan befolyásolja. Tapasztalataink szeľint, az ellátottak egymás felé i elfogadóak, đe ha a

tisztálkodási pĺoblémákka7 zavaľják egymás| azt a csoportban hatarozotÍan visszajelzik, és

változásľa szólítják fel betegtáľsaikat .A csopoľt heti egy órában , nyitott csoport foľmájában

mfüödiĘ és a következő területeket érinti : Környezeti és személyi higiéne, lakásfenntartasi

költségek, pénzbeosztás, ađósságkezelés' alapvető élelmiszerek, egészséges olcsóbb

táplĺĺlkoaís.

NYELVKLUBBOK

Két ellátothrnk nyelvtanaľi végzettséggel ľendelkezik, ők azok akilc az ango|, valamínt a

német óľát hetl2-f óľában megÍartjak. A klubtagok csopoľtvezetői feladatköľben töľténő

foglalkoztatása segíti megóľizni, fejleszteni meglévő tudásukat, és ĺjsztcinz<jieg hatnak az

ellátottak pszicho-szociális rehabilitációj ára.

rĺĺBzaxľvwn BELĹjLI sZoCL,iLB FOGLALKuZTATÁý

A nappali intézményi ellátáshoz kapcsolódóan a Szocíális Törvény lehetőséget biztosít, a
célcsoport lntézményen belüli foglalkoztatásáľa, amelynek forrását a Nemzeti Rehabilitációs
és szociális Hivatal pźl|yázata biztosítja. A finanszirozés 16 fb foglalkoztatásźi teszi lehetövé,
közĺilĺjk 8 fő munka-ľehabilitációban, 8 fő pedíg munkaviszony keretében dolgozik. A
Haľmónia Klubban ďkalrnazott 6 pszichiátľiai beteg, az lntéznény műkcidését segítő
tevékenységetvégez: recepció 2 fo, büfés 2 fő, kézbesíto 1 fö, betegkísérő 2 fő.
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łe Útĺtĺĺrs Nappali Klubban, dolgozók újľahasznosítassal foglalkoznak, a foglalkoztatottak
fele PET palackokat presel, amelyeket e|ótte a kilmyező lakőházakban élők Eyujťft,
betegeink szállítjtű<, és préselik, ezt kéthetente felvasáľolj a szeĺzođőttpartneľtĺnk.
A PET palackok felhasználásávat oro táskákat készíttink, amelyeket miiveszęti vásárokon
éĺtékesítiiĺrk, ďlo1 a betegek áita| ęIőál|ítoťt termékek nagy érdeklőđésre tettek szeľt, ami
<isztönzőleg hatott a további munkiáľa! Vannak rendszeres vásárlóink, megľendeieseket
teljesítiink, kiállításokľa kapuľlk meghívást.

Alternatív munlaer ő-piaci pr o gr am

A meryáltozott munkakepességri mentális problémávď kuzdőknek , komplex munkaeľő-piaci
szolgáItatast nýjfunk, munkapszichológíai vizsgálattal, készségfejlesztéssel, nýlt munkaeľő
piaci elhelyezkeđéssel, mentorálássď, utókövetéssel. A progľam fortźsźÉ,pŕůyázati támogatás

nyujtją aĺnelynek összege 166920a0 ft, a pľogram idószak 20i3. szeptemberl-20I4,
augusztus 31-ig tart.

Szabadiďős pľogľamok:

Az ellátottak közosségi aktivitásáĺa ęítő kultuľális és szórakoztató programokkď,
faľsangi és szĺiľetí bállai színesítetťük a klubéletet.

_ Karácsonyr és hrisvéti ĺinnepi pľogramunkon ,,fehér astĺal,, mellett a klubtagok
tinnepí ęlőađását nézttik meg, melyet a közösen elkészített vacsora kĺivette.

- Intézményen kívül szervezett lnrlturális program keretében, az MTA Budai
Vĺíľpalota đíszteręm Tuĺramurra auszftái fuvószenekar koncert előadását

élvezhették klubtagiđnk.

- Meglátogatfuk a Szépmuvészęti Mlizeumot és egesz nąpos programot szerveztůink
a Maľgit.sziget vadaskeľtet.

_ Sportversený re,lrdeztiink, foci, pingpong, futás, kategónźlbaĺ, az orczy kertben,

amelyet bogľőcsozás követett, ahol rövid látogatast tett Balogh Zo|tźn Miniszter
uľ ĺs.

_ A nappati intézrnényben folyamatosan rendelkezésre állnak tĺársasjátékok' kćtrtya,

sakk.
_ Csocsó, pinglongozási lehetőség.

- Meglátogatrunk számos múzeumot: a Rádió- és Telęvízíótöľténeti Múzeumot,
Természetfu domáľrý Mrizeumot, Rendőľmúzeumot'

- Meghívást kaptunk a Down 1.JLapifuźny születésnapi ľendezvényére, melyen a

Kulfurkör tagiai is felléptek
_ ARC kiállítás (56-osok tere) megtekintése
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Káptalanfiĺľedi nyaĺalasľól beszámoló.

Nyaľaiás iđőtartama: 20 1 3. augustals ?6-31-e kĺizott.
Résztvevők |étszäma:30 ťo es háľom kĺsérŐ.
Mivel a vasúti köz1ekedés csak átszállással lett volna megoldható, így betegeink fizikai
allapotara való tękintettel azutazás iđén béľęlt busszď töľtént.
Igyekezttink a hetet minél színesebbé tenni, több programot és altematívát kínáltunk a
résztvevők szńmfgl. Teľmészetesen a programok nem voltak köteiezők, mindenki elđönthette,

hogy melyiken szeretne ľészt vęnni. Etnondható, hogy betegeink aktívak és érdeklődők
voltak, szívesen vettek részt a pľogramokon.
T<ibb alkalommal szenreztünk sétát Balatonďmádiba, ahol _ a közös eryiittléten tul .
lehetőség volt apró ajandéktaľgyak vásarlásara. Béręlt busszal járhmk Balatonfiiľeden, ahol

egyórás sétahajózason vettek részt a kliensek.
Fontos esemény volt a kĺizös bográcsozás és két alkalommal szalonnát is siitöttĹiĺlk.
Akinek énekelni es táncolni volt kedve, a mindermapi Kenó játékot kĺjvetően megtehette ezt

ęsténként.
osszességében nagyon jó volt a hangulat, a résztvevőknek lehętősége volt olyan élmények
megtapasztalásában, amire _ egyénileg, főleg anyagi okok miatt _ nem lett volna lehetősége.

Több tęhetőség adóđott arra, hogy kaľtyźnzanak, sakkozzanak, focizzanak. tolIasozzanak és

táľsasjátékozzarĺ*., kisebb csoportokban. Jó volt alaposabban męismemi egymást, eddig
nem tapasztalt éľtékek is felszínľe keľtĺltek'

AN T I s T I G I|[Á P Ro G RA]|,I

A kĺiz<isségi eľőfeszítések kapcsán felmerül a kömyezeti tényezők fontossága a segítő

munkában'A pszichiátľiai betegséggel élőket körtilvevő környezet két jellegzetes típusát

kĹilonböztethetjfü meg: a 
',csapdába 

ejtő'' kömyezetď és a,,megerősítő'' könryezetet.

A ".csapdába ejtő koĺryezeť' jellemzői:

. o Stigmatizál, kirekeszt

o beszííkíti az emberi kapcsolatokat

o Beskahrlyźn, szemé|ýelenít

Nem veszi figyelembe a klięns vágyait, toľekľeseit

Nem ösztdnzi a klíenst hosszú távir célok elérésére

r Kevés a visszajelzés, koĺľekciós lehetőség
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r Kevés a tanulási, fejlődési alkalom, sok az uresjarat

o A kliens elszigetelődik,izolráIód:fr.

A ..megerősítő környezeť' jellemzői :

r Tiáľsadalmibefogadás

Tágabb szociális mozgástĘ gazdagabb kapcsolatok

Az inđividualitás és egyéni sziikségletek figyelembe vétele

o Alkalmak, lehetőségek aĺealisztikus célok megvalósítasára

A ľealitások felismerésének megerősítése, konstruktív visszajelzések

Új készségek kialalrulásának ösztónzése, fejlődés és tanulás lehetőség

. Megfelelő és elérhető anyagt források

A ,,csapdába ejtó környezeť, nagymértékben kirekesztő, stigmatlzá|ő, a táľsađalom peremére

szontja a pszichiátriai betegséggel élőket, akik elszegényednek, Łolálódnak' és kiszorutnak a

közösségekbő7, az éLet fontos szintereiről _ így amunkaerő piacról - is.

A ,,megerősítő környezeť, ęzzeI szemben egy olyan befogadó ktirnyezet, amely megerősíti a

pszichiátriai betegségget élők közösségbez tzrĺozźsźŃ, és alkďmakat nyújt ttiľekvései, céljđ

megvalósítasához. Ehhez azonban affa van szĺikség, hogy megismerjét k<izvetien

kapcsolatba kertiljenek klubtagjainlJ<al a ,, |łłÍni egészséges ,, emberek' Eľre tęrerntett

alkalmat a Budapest 100 program' amelynek keretében a Baľoss utea 1|2 szám,ő

intézményiĺrkben fogadtuk a 100 éves épület |átogatoít.Nagy volt az érdeklődes, a látogatok

leginkább a betegségek tüneteiľe, megielenési formáíľa a gyógyulás esélyeire voltak

kíváncsiak, és a válaszokat az asztal köÍĹil ü1ő klienseinktól viáľták, akik meglepő

nyitottsĘgal beszéltęk a betegségrikről, élethelpetüIaől !

NyILV/iNosSÁG
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€$.:.bĺE09.9íÝ'ŕtđÉ
Kossuth Ráđíó Napközben címii adasban, a fogialkozási ľehabilitáció kapcsán vetttink ľészt

a témában éľintett munkaközvetítő cégekkel késztilt műsorban augusztusban.

A Civil Rádióban két alkalommal kaptunk megbívást atroi első alkalommal szintén a

foglalkoztatási prograrnunkľól, kérdeztek, másik alkalommal pedig a szervezettink

tevékenységét mutattuk bę.

9ZAKI}ÍÁI rozÉĺrr

Szigony-Útitaľs a Komplex Pszícho-szocialis Ręhabilitációéľt Kiemelten Közhasmú
Nonpľofit Kft. képviselője, munkatĺáĺsai az althbi szakértői tevékenységeket végezték af0l2.
évben:

l Részvétel az NCSSZI TAMOP 5.4.5.pľosaÍnbaĄ a szakmai szabźlyző anyagok,
kidolgozasában

o Szakértői tevékenység az EMMI Szociális Szolgáltatasi Főosztályanak munkájában,
o Az oľszágos Kĺizösségi Ellátások Egyesiilete elnöki tisztjét, a fenntartó képvíselője

tölti be
o Azlntózményi Féľőhely Kítagolási Progľaľnban mentoď szakértőítevékenység

A TÁRsINTÉ,ZMEľI-YEKKEL vALo EGYÍjTTMÚxonÉs

A Szigony-Útitars a Komplex Pszicho-szociális Rehabititációért Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. a 2013. évben nagy hangsulý fektetett a kapcsolati háló kiépíteseľe és annak

feĺrntaľtásĺíra. A meglévő kapcsolati baló megerősítésére, valamint táľsintézményelĺkel vďó
szorosabb kapcsolatok kiépítésére törekedttink az ídei év soľáĺt.

Egytĺtfrnűktidő szeľvezetek:

Józsefuĺárosi Családsegítő és Gyeľmekjóiéti Szolgálat,
Oszlr őzsa Gondozó Szolgálat,
Közép-mag y ar or szźęy Regionális Munkatigyi Központ,
Nyugat-dunantuli Regionális Munkaiigyi Kĺĺzpont,
Nęmzeti Rehabilitácíós és Szociális Hivatal,
EMMI Szociális szolgáltatĺások főosztálya,
Nemzeti Család és Szociálpolítikaí Intézď
ELTE.TTK Szociális muĺka tanszét

Egytittmtĺkö dő đvil szęrv ezetęk:

Napklub Aiapítvány,
Megálló Csopoľt Alapítvány'
Gyó gyfo g1 alkońatźsért Alapítvány'
Motiváció Alapíwany,
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Kézenfo gva Alapítvány,
Hints Ipaľniivész Csoport,
MDAC Mentális SéľĹiltek Jogaiéľt Alapítvany'

röszoľľÜK A JózsEnvÁRosr oľĺronuÁľYz^T ľÁľĺocłľÁsÁľ I

Budapest, 201 3. októbeľ .

t*,"ĺ"lŇM. 
Goľdos Eľika

ügyvezető

ńttĘffiffignłfĺ-"'l.
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