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Az intézmény neve. székhelye: Harmónia Haz

Alapszolgáltatási Integrált Intézmény e' l 0 8 3 Budapest,

Telephelye: Útitárs Józsefvárosi Pszichiátľiai Betesek

Barcss u.lI2.

Józsefvaĺosi Pszichiátriai Betegek

Práteľ u.44. fszt.5N.

Nappali Intézmény e, |082 Budapest,

Yégzett tevékenység

Szt. szerinti

megjelölése

Mtĺkĺ'dési engedély

száma

Ellátottak

száma

(műkcidési

engedély szerint

engedélyezett

létszám)

20t4-20t5-

ben

szolgáltatást

vett igénybe

Főállásban

foglalkoztatottak

száma/ fł5

Pszichiátľiai betegek

nappali ellátása és

foglalkoztatása

Haľmĺĺnia Klub

v-c-020/80-

I0/201f

50 fő 7t ft' 3ftt

Közösségi ellátás v-c-020/80-

t0/2012

1 szolgálat

2014-2015 -be

49 fő )s

Intézményen belüli

foglalkoztatás

V-C-

020/2872t3/2012

13 958 óra

feladatmutató

|2 fő I

Akkľeditált

rehabilitációs

foglalkoztató

Székhely:

0343-00

Telephely

0343-01

20 fő 1,5
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A szolgáltatás nyújtásával összefiiggésben végzett ellenőrzések

PSZICHIATRIAI BETEGEK NAPPALI INTEZMENYE

A Szigony-Útitárs Nonpľofrt Kft. a Józsefváľosi onkormányzatta|kötött ellátási szerződés

alapján láda el a VIII. kerületi pszichiátriai betegek komplex pszicho-szociális rehabilitációját

50 fĺĺ pszichiátriai beteg nappali ellátását biztosítja, a székhelyen .

A telephely működési engedélyeztetési eljárását márciusban elindítottuk, beszereztuk, az

előzetes szakhatósági engedélyt a Katasztrofavédelmi lgazgatóságtól, a Tisztiorvosi Hivatal a

jogszabá|yvá|tozásra hivatkozva, visszautasította a kérelmünket, azÉpíÉsügyi Hatóság pedig

továbbította az Y. kerületi hatósághoz, mivel a Józsefuárosi onkoľmźnyzat saját tulajdonú

ingatlanľól van, sző, ennek eľedményérol, még nem érkezett írásos tájékoztatĺĺs!

Sajnálatos, hogy a műkodési engedély kiadása nehézségekbe titktjzik, ezáIta| a nappali ellátás

elindítása vźtrat magára a telephelyen, így a székhelyen fogadjuk a keľületi mentális

problémával élő személyéket, ezért az el|átotti létszám rendszeresen meghaladja a székhelyen

Ssz.: Neve Időpontia Táľsva
I A tulajdonos és Felügyelő

Bizottsáe Ellenőrzése
f0|5. január.23. Szakmai és pérnigyi beszámoló,

következő évi teľvek
f. A normatív állami

hozzźĄátu|ások és a kotött
felhasználású támogatások
jogszeľíĺ elszámolásának
ellenőrzése (MÁK)

2015. szeptember
9.1 0.

2014.01.-2014.12.31 . kcizritti idoszak
pénzĺigyi ellenőrzése

a
J. Szakmai ellenőrzés

Nęmzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal

2015.03.r2. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

4. Havonta Szerződések, szakmai anyagok,
dokumentáció

5. Belső szakmai team Hetente Gondozási folyamatok,
esetmesbeszélések. konzultációk
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engedélyezett 50 fot. A megállapodással rendelkező ellátottakon feliil, lehetőséget

biztosítunk a s-zabadidős programokon va]ó részvételre, más klienseknek is, átlagosan 11 fo
van' aki ily. ry154o'' |átogatja a kulturális, sport és az ünnepekhez kapcsotódó

rendezvényeinket.

A HaľmóniaHaz a jőzsefvźnosi pszichiátriai betegek részére olyan napkcĺzbeni ellátlíst nyújt,

amelynek feladata az e||átottak komplex pszicho-szociális rehabilitációjának az elősegítése.

A szolgáItatás egyéni szükségletekre a|apozott, hosszabb távú ellátásokat kínál, amely
nagymértékben épít a kliensek aktĺv és felelős ľészvételéľe, valamint a nyitott
pľogľamokon részfvevők kooperatív készségéľe.

A szolgáltatások biztosítĺsa során alapvető szakmai kľitéľium, hogy a klienseknek csak a

minimálisan szükséges támogatást nyújtsuk, segítstik a saját soľsa feletti felelősségének
(!

új raé l é s éb e n, az o nál'| ő dö ntések me ľlho zaÍal áb alr.

A HarmĺĎnia Klub ellátottjainak korcsoport-és nem szerinti

Korcsopo
rt

Osszes

férĺi no ossz.

0-18 c c 0
t9-25 t c 1

26-35 6 1 7
3645 3 1_0

46-55 1C 18 28
5ó-65

9 L2 z1
66-75 3 I 4

Osszesen 36 35 7L
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Korcsoport Osszes

férfi -no ossz.

0-r8 0 0 0
t9-25 0 0 0
26-35 5 2 7

36-45 1 7 8
46-55 3 8 1,1

56-6s 4 9 l_3

66-75 2 5 7

Osszesen: 15 31 46
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A Sąigony-Útitárs a Komplex i'szicho-szociá|is Rehabilitációért Közhasznú Nonprof,lt Kft.
által fenntartott nappali eltátás vezéľelve:
az e||átottak autonĺĺmiájának elérése, ame|yet a szociáIis munka Etikai Kódexének
kiivetésével, pszicho-szociális szemléIetű egyéni esetmenedzseľi tevékenységgel,

sziikségletekre épített pľogľamokka|, az e|látást igénybe vevők ,,hatalomma| való
felľuházásáva|,, /empoverment/ kíván elérni. Az empoverment a szociális munka céljaként

azt jelenti, hogy a szociális munkás tevékenységének lényege a szolgáltatás

,,felhasználőjának,, segítése olyan tudások, készségek elsajátításában, valamint olyan fonások
Iétrehozásában, amelyek szükségesek a kömyezetnek a felhaszná|ő érdekeinek megfelelő

áta|akításához. Az empoverrnent nem a hagyományos szakember-kliens viszonyľa jellemzo

tekintélyrendet állítja fel a felek kĺjzött, hanem az egyenrangú viszonyt hangsúly ozza, A
kliens e viszonyban a szolgttltatás,,felhasználőjává,, válik, aki igénybe veszi a szociális
munkás szakértelmét. . Szo\gá,|tatásaink vezérelve továbbra is: a személyes, és szervezett

segítés' ami csak akkor lehet sikeres, ha a pszichiátriai betegeknek hátľányt okozó
problémákat összefüggéseiben vizsgáljuk, és ezekre komplex megoldásokat nyújtunk.

Az egyenĺangúság egyben azt is jelenti, hogy a felhasználók részt vesznek a szociális
szo|gá|tatásokkal kapcsolatos döntésekben, és módjuk van értékelni a megkapott szolgáltatást.
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A nappali intézmény az egyéni esetmenedzselés mellett, olyan programokat biztosít,

tematikus csoportok keretébeĺ4 amely pz e|Iátottak tarsadalmi re-integrációját szolgiĺlja' ,,A
csopoľtmunka a szociá|is munka egyik;munkaformája, melyben az azonos éľdekiĺ, hasonló

problémákkal küzdő emberek csoportjaí közösséget alkotnak, és együttesen lépnek fel közös

céljaik eléľése érdekében.,, / Keresztes 2008/

Céljaink kcizcitt kiemelkedő szerephez jutott az ellátottak teljes köriĺ közĺisségi re-integľációja,

ľehabilitációja. Ennek érdekében végzett tevékenységünk a kovetkező kulcsszavakkal írható

le:

o Személyes célokľa a|apozottgondozási terv

. Életviteli készségek fejlesztése

o onsegítés

. onkormtnyzatiság \

o Közösségire-integľácii

o Munka-rehabilitáció

A komplex pszicho-szociális rehabilitáció célja - az életminőség javításán túl- a kliens
személyes céljait akadáIyoző problémák felmérése és megoldása az ellátottal kĺjzĺisen
készített egyéni gondozási terv és együttmtĺkĺidési megállapodás a|apján. Ennek éľdekében

intézményĺinkben készségfejlesztést nyújtunk egyéni tľéning, illetve tematikus csopoľt

formáj ában az a|thbi terĺileteken:

onellátás

Életmód

Szabadidős tevékenység

Emberi kapcsolatok

Probléma megoldás, stressz-kezelés
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Az íntézményiinkben mĹíkö dő c soportfo gl al kozĺĺso k :

. Kapcsolatĺ nehézségekket küzdők csbportja

A csoport heti két órában zárt csopoľtként múködik' mentálhigiénés szakembęr vezetésével,

azza| a céllal, hogy a klubtagok kapcsolati nehézségeit, szorongásait csökkentse, a társas

érintkezés hatékonyságát növelje, kudarcaikat csökkentse, a pszicho-szociális ľehabilitációhoz

hazzájáru|jon.

o Pszicho.edukáció

Amelynek eredményeként csĺikkentheto az a stigmatizźtcős folyamat, amely a betegség

kialakulásának következménye, valamint segít a betegséggel való együttélésben, a kezeléssel
való együttműködésben. Azeddigi tapasztalatain!< szeľint nagy aZigény apszicho-edukáció, a
betegségről szóló tájékoztatő iránt, amely eÍ az azonos típusú betegeknek csoportos formában

szerveztünk. Így 10-10 alkalommal beszéltünk 8 fős csoportokban, a pszichiátriai betegség

okáról, a tünetekről, a kezelésről, és arľil, mi várható hosszútávon a gyógyulásban.2014.
november l - 2015.október 31 között l csoportot szerveztünk, két teljes tľéning zaj|ott|e,az
egyik edukációs csopoľtot a schizophĺéniában szenvedĺĺk, a másik csopoľtot' a
hangu|atzavaľban szenvedők alkották.

TematÍkus csopoľtok

A mentális pľoblémákkal élok legtöbbször nem kapnak tájékozÍatást, az őket megillető
jogokľól, a jogoľvoslati lehetőségekről, a cselekvőképesség koľlátozásárő|, kizárásćrő|. Ezen
ismeretek bővítését szolgálja a ,jogklinika'' ismeretátadó, saját élmény feldolgozását segítő
csoport, ami ana osztonzi az e||átottakat, hogy egyénileg is kérjenek .jogi segítséget' A
foglalkozást , jogi végzettséggel rendelke ző, schizophľéniában szenvedo, kliensĹink tartotta.

,, Jogklinika"

o Ellátotti jogok

o Beregiogok

o Ą gondnokság intézménye
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Múvészetterapeuta végzettségrĺ csoportvezető irányítás áva|, azellátottak kĺeativitására

'

a|apozva, ktilĺinböző alapanyagok felhasználásával, más-más technikával alkotnak,

amely alkotás egyľészt tükľözi az a|kotő aktuális pszichés á||apottlt, ezźita| lehetővé

teszi a hatékorry segítségnyújtást' kovethető a változás, illetve a betegség miatt, saját

világukba zát kliensęk lehetoséget kapnak az önkifejezésre.

Mĺndennapjaink -é|etmódklub / életviteli készségek fejlesztésére /

o kĺĺmyezeti és személyi higiéniu 
.o lakásferrntartási kciltségek

. igénybe veheto szociáIis tĺĺmosatások

. adósságkezelés

o pénzbeosztás

o kapcsolattartásaszonrszédokkal

A pszichiátľiai betegségből adódó hátrányok legszembetűnobb megjelenése, az ę|Iátottak
elhanyagoltsága, amely a személyi és kömyezeti higiénére is kiterjed, és a klubéletet is
negatívan befolyásolja. Tapasztalataink szerint aZ ellátottak egymás felé ręndkívĺil
elťogadóak, de ha az e|hanyagoltságuk zavarja a klubtagokat, azt a csopoľtban határozottan

visszajelzik, és változtatásra szólítiák fel betestársukat.

Hogyan legyünk hatékonyak?

. kommunikációscsatomák

o a hatékony kommunikáció eszközei

o önérvényesítőtechnikák

e" F'F H-$"tŁ ŕi#*
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A készségfejlesztő csopoľtot terápias munkatáľs vezette, szituációs játékokkal érte el célját.

Háľom csopoľtban l0.10 fő vett részt a tréningeken , ami az ĺi4érvényesítésben eléľte célját, de

a szándékaink szerinti klubtagok egymás kĺjzti kommunikációJát még fejleszteni kell.
(

Klubjellegíĺ csoportfoglalkozások: e foglalkozások, heti rendszerességgel' kötött időben

zajló csoportprogramok, 8-12 fő részvételével. Célja az aktivitás, az érdek|ődés megőrzése

mellett, az e||átottak azon körének csoportvezetői feladatköľben töľténő munkaterápiás

foglalkoztatása, akik ezáIta| megőrizhetik, kibonthatják, fejleszthetlk meglévő tudásukat' és

ösztĺjnzőleg hatnak az e|Iátottak pszicho-szociális rehabilitációj ára.

1. Fittnek lenni

. Gimnasztikaigyakoľlatok

o Játék labdákkal (

. Fogyitornagyakoľlatok

Csoport heti egy órában műkĺjdik, nyitott csoport foľmájában, az e||éńottak között megfelelő

mozgáskultúľával rendelkező, csopoľtvezetövel.

Énekelj ůink egyůitt, dalkör

o közcjs éneklés

o zenehallgatás

o éneklés hangszeres kísérettel

o kulturális rendezvényekľe eloadások szervezése, ezękre való felkésziilés

Nyitott csoport heti két orában, zenei képzettséggel rende|kező e|látott vezetésével. A csoport létszáma

vá|toző, a csopoľt tagjai egy-egy rendezvény kapcsán bővüInek, és egyÍittesen alkotják a színjátsző

kört.

',BeszéIj 
ünk nyelveket,,

o Beszédcentrikusnémetnyelvtanfolyam

o Bęszéd centrikus angolnyelvtanfolyam

tr*ffiff*Y
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Zárt csopoľtok heti kétszeľ két óľában

Személyi feltételek: nyelvtanári végzettséggel rendelke ző e|Iátottak .

Egyéb szo|gá|tatálsaink '

(

Hivatalos ügyek intézésének segítése

o Az ellátott/ klubtag pszichés betegség pľoblémái mellett meglévő egyéb ügyeiben,

Szociális, taľsadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó,
Ĺigytípusokban

o Alapvető szemé|yazonosításhoz, munkavállaláshoz sziikséges okmányok
megszerzésének' igénylésének a kliens étl|apotához igazodó méľtékű segítése, például:
interneten sorszám-kéľés, űrlapkitciltés, kísérés stb.

Személyi tisztálkodás, szeméIyes ruházat tisztítása 
\

Ruházat mosása, száríÍása tekintetéberr is a kliens aktív részvételére kell törekedni.
Szükségletcinek megfelelo mértékben, de a higiéniai követelmények megtartása mellett kell
egyénľe szabottan kidolgozni a feltételeket. Az inÍézmény ahazi rendjében is szabá|yozza a
mosó-/ szátítőgép hasznéiatának módját, időtaľtamát, gyakoľisá gát. Személyi tisztálkodás,
zuhany zás feltételei nek meghatáľ ozása i s hasonló módon tĺirténik.

Szabadidős pľogramok:

A beszámoló időszakában szabadidos progľamokban bővelkedtünk, amit a 2014.
augusztusában a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Kcizhasznú Nonprofit kft-hez
benyújtott sikeres pá|yázat biztosított. Ezen forrásnak köszĺĺnhetoen, lehetĺiség nyí|t az
Adventi vásárra ellátogatni' valamennyi kliensünkkel, vásároltunk l0 darab színhélzbér|etet a
Yígszínházba, az öt előadás lehetové tette, hogy 50 beteg színháziélményekkel gazdagodjon.
Ezęn fonás terhére hajóval elmentünk Eszteľgomba, ahol a Bazi|ikát is megnéztük, és a
visszaút előtt a Duna parton ebédeltek ellátottjaink.

Márciusban a miskolci Szimbiózis Alapítvany Baráthegyi Farmját látogatfuk meg, ahol az
értelmileg akadźt|yozott felnőnekkel és autista ellátottakkal folytatott ľehabilitációs munkát
mutatták be 50 ellátottunknak.

lĺ
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Az túlatok világnapján külön busszal mentünk a budakeszi Vadasparkba, nagy élményt
szereztiink ezzę| a klienseknek, és ennek a terápiás hatĺĺsa is közismeľt (

Szabadidős programjaink kĺjzött szeľepel: i

o Az ellátottak közĺisségi aktivitására építő kulturális és szőrakoztató.programok /pl.
farsangi bá|, szuretibá| l

o Előľe teÍvezett ünnepi pľogľamok / p|.: Karácsonyi ünnepség /
. anappali intézményben folyamatosan rendelkezésre állnak társasjátékok, káľtya, sakk,

csocsó, pingpongozási lehetőség.

Lélek-hang Egyesĺilet k|ubnapj a

A Szigony-Útitars a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért KiemeltPrĺ Kĺizhasznú
Nonprofit Kft. közösségi pszichiátriai elvekre épĺilő komplex ľehabilitációt kíván
megvalósítani, melynek célkitűzése a kĺónikus pszichiátriai betegek társadalmi ľe-
integľációja' A Lélek-Hang Egyestilet, mint civil ciriseg íto szervezęt, mely |996 őtaműködik'
azegészségügyi és szociális ellátásokat egészíti ki az önsegítés eszközével.

A Lélek-hang Egyesület a Nappali Intézményben tart önsegítő csopoľtot pszichiátľiai betegek
részére, kéthetente egy alkalommal, keddenként l4 órától 17 őráig.
Az önsegítő csoport célja' hogy a pszichés problémával élők társadalmi beilleszkedését
támogassa.

III. I. MUNKAREHABILITÁCIó

Munkaeľő-piaci beilleszkedést segítő szoIgáltatás

Cé|ja:

1. Társadalmi re-integráció ęIosegítése a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szolgáltatások
biztosításával. Szociális krízis és a stigma tizáciő csökkentés e, az éIetminőség javítása.
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Résztvevők: A nappali klub azon kliensei, akik egyéni célként a munkavállalást jelĺĺlték meg

gondozási tervfüben valamint fóvárosi és Pest megyei kľónikus pszichiátriaĺ beteg

munkanélküliek. :

1. Alternatív munkaero-piaci szolgáltatások

A programot elsősoľban józsefváľosi pszichiátriai betegek részére hirdettük meg' de nem

kizárólagos hatállyal. Munkánkat segítették pszichiáterek' szociális munkások, pszichiátriai

gondozók munkatársai. A program alatt egy szociálpolitikus, szociális munkás végzettségtĺ

munkatĺĺrs ellátta a komplex munkaeľő-piaci szolgáltatások közül a tanácsadĺĺs feladatát,

szervezte és irányította a különféle szolgáltatások cisszehangolt lefuttatását, vezette a

készségfejlesztést A csopoľtos készségfejlesztés az álláskereso klubon zaj|ott, e mellettĺegyéni

felkészítésre is sor került azon személyeknél, akik vagy nem voltak alkalmasak a csopoľtra,

vagy csak részképesség fejlesztést igényeltek.

Felmérés:

Mindenkivel elkészítetttik a munkavállalói készségek, tapasztalatok felmérését. A munka-

rehabilitációs vizsgálat befejeztével készítjük ęl az egyéni munka-rehabilitációs tervet,

esetmegbeszélés keretében, melyen a programkoordinátor, &f esetmenedzseľ, a

munkapszichológus és a leendő munkavállaló vesz részt. Az é|etvezetési tanácsadás és a

célállások megfogalmaztsa folyamatban van' aZ ellátottak egyéni sztikségleteihez és

képe ssé geihez igazodv a.

Felkészítés

o Felméľjtik a munkavállaló egyéni szükségleteit, képességeit, a beteg gondozó

szakemberek és munkapszichológus bevonásával

13
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o Pľeferenciźna (az ideális és

szabott munka-rehabilitációs

bevonásával

o Ezt készségfejlesztés követi.

érdekében

a munkakeresés és-vállalás hatékonyabbá tétele

Fog|alkoztatást

Intézményen belüli szociális foglalkoztatás keľetein belül, a munkaviszonyban foglalkoztatott
személyek száma: |2 fő, akik a nappali klubban kisegítĺĺi tevékenységeket végeznek, illetve a
telephelyen újľahasznosított anyagokból külcjnböző hasznáIati tárgyakatkészítenek.

Akkreditátt ľehabĺlitáciĺós fogla |koztatő a Baľoss u. LLf .sz. telephelyen
Védett foglalkoztatóként, az onkorm ányzattő|béľelt Baross u' 1|2. szám a|attitelephelyen 20
ftĺ megváltozott munkaképességű pszichiátľiai beteget foglalkoztatunk, többnyire egyszenĺ
ťĺzikai munkát végeznek,valanrint adatrogzitő. és adminis ztratívfeladatokat látnak el.
A varľóműhelyben újrahasznosított molinókból, és feldaľabolt PET palackokból táskĺák, és
különböző haszná|ati tźrgyak készülnek, a Préselő mtĺhelyben végzik a Pet palackok
összenyomását. A nagýeľeben,- amely nappali intézményként klubteremként funkcionálna -,
jelenleg speciális szőnyegek készítése zajlík, amelynek a|apanyagát, a NAV-val kötĺitt
megállapodás keretében az alaktalanításon átesett, és feldarabolt, elkobzott ruhaneműk adiák.

belÜli ĺog|älroĺätottat
csoportosítása BNo kódok atapján
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Jelenleg zaj|anakatárgya|tĺsok a PénzĹigyőr sportegyesülettel, résziikľe bokszzsákokat

készítenénk, a fent említett alapanyagokból.

rv. xozossÉcr ľszrcHlÁľnra.l coľoozÁs

A Szigony-Utitárs Nonprofit Kft. a krónikus pszichiátriai betegségben szenvedőknek

lakóhelyükön komplex pszicho-szociális kcjzösségi ellátást nyújt. Az ellátás alapja: a többszöľ

módosított l993.évi III. tv. Ilf000 SZCSM rendelete.

Az el|átás célja a mentális problémákkal küzdők optimális életminőségének elérése és képessé

tétele a közösségi szociális életre.

Az e||átás ismérvei: közcisségi alapú, folyamatos szükségletekľe épített ellátás ahozzátartozők

és a természetes támogatók bevonásával' amely multidiszciplináľis team munkában,

esetmenedzsęri feladatok felvállalásával kerül megvalósításľa, a közösségi erőforrásokľa

támaszkodva.

Az ellátás alapelvei:

személyes célok elérésére készĺtett gondozási teľv a kliens a természetes tĺĺmogatók, és a

közösségi munkacsoport tagjai ęgyazon céléľt dolgoznak egyaránt ťrgyelembe veszik a kliens

és a családtagok szĹikségleteit, a kliens és a természetes támogatói a team egyenĺangú

paľtnerei

Az e||átásjellemzői:

az el|ttás i gény bevétele a p szi chiáter j avas l atáľa töľtén i k

az e|Iátás onkéntes és térítésmentes

a szolgáltatás tartama megállapodásban rogzített és bármikor felbontható

aszo|gźtlatban 2 közĺjsségi gondozó és egy ľészállású kooľdinátor dolgozik

akik folyamatosan együttműködnek az e|Iátott pszichiáterével, kezelőorvosával, valamint a

multidiszciplináris team tagj aival

t5



ffiÉ

Szigony.Útitáľs a Komplex Pszic Kiizhasznú NonpľoÍit Kft.
1083 . fsŁt. sru

F*H
ffi"$

A szolgáltatas során eddig 73 beteg részesült közĺisségi ellátásban, jelenleg 49 fií ellátottunk

van, vĺírólistán 5 fot tartunk nyilván. 23 beteg keľiilt ki a szolgáltatásunkból az elmúlt 3 év

alatt, közülfü 9 vidékre költcjzött, 3 fő kęrült bentlakásos intézményi ellátrísba és 11 fo a

komplex pszicho-szociális rehabilitáció eredményeként oly méľtékben re-integrálódott saját

környezetében, hogy önálló életvitele az intenzív közosségi támogatás nélkĺil is megfelelő. Az
eddigi tevékenységünkről a2015. évi adatok adnak tájékoztatást:

Az ellátottak családi helyzete szeľint:

Családban é|ő:25 fő

Volt támogató háttere: 14 fő

Egyediil aI|ő: 17 fő

Az ellátottak diagnózis szerinti megoszlása:

Skizofrén' F20:40 fó

Skizo-affektív pszichó zis, F25 : 4 fő

Major depľesszió, F3f: 5 fő

Az ellátottak helyzete gondnoksáq foka szerint:

Korlátozó gondnoksá g a|att á|I: |2 fő

Kizárő gondnoksága|att áll: 1 fő

Eseti gondnokság alatt áll: i fő

Az ellátás szakmai tartalma ą következőképpen alakult:

Allapot és életvitel felméľése módszertani útmutató szerint: 23 esetben.
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Személyes célok meghatźrozása, gondozási tęrv elkészítése: 79 alkalommal,

Stressz keze|ő technika megtanítása (problémamegoldó és kommunikációs technikák):
678 esetben,

Pszicho-eđukáció (strukturált tájékoztatő a betegségről, kezelés érol, a korai figyelmeztető
tĹinetekľől):
68 estben,

Életviteli készségek fej lesztése:

678 alkalommal,

Speciális stratégiák a|ka|mazása:

903 esetben

Pszicho.szociális ľehabilitáció :

93 esetben,

Ügyintézés : 257 a\kalommal tĺiľtént
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Tanácsadás, infoľmációnyúj tás : 43 alkalommal

Az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatĺĺsok, valamint a

foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybe vételéről, szakmai továbbképzésen,

konferencián, szupervízión való részvétel' esetmegbeszé|és a pszichiátriai gondozóva|: 322

alkalommal.

A közcisségi ellátás olyan komplex pszicho-szociális munka, amelynek kĺizpontjában

személy pszichés és szociális pľoblémái és ezek kölcsönhatásai állnak, és amelyben

közösségi erőforrásokra támaszkodva képessé tęszi a pszichiátriai betegségben szenvedőt

saj át lakóközö ssé gébe n az egy éni életvitelre.

A 20L4. november 1- 2Ol5.októbeľ 3l'között a szoleáltatás. az a|ttbbi tźh|ázatokban

megjelenő szükségletekre válaszolt.

Mindennapi eletmod
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A ku|turáIis ěs kĺjzcisségl é|etben valo részvétet
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A közĺjsségi ellátás olyan kornplex pszicho-szĺlciális munka' amelynek központjában a
személy pszichés és szociális problénlái és ezclĺ |<ölcsönhatásai állnak, és amelyben a
közösségi erőforľásokra támaszkodva képessé teszi a pszichiátriai betegségben szenvedőt a
saját lakóközcisségébe n az egyéni életvitelľe.

v. xÉpzÉs. orľ.łľÁs

SzocĺálÍs szakembeľek képzése:

Közösségi ellátĺísban dolgozó, szociális szal<elrrhcľek 260 őrás képzése, aklĺľeditált képzési
progľam' amely vizsgáva| záru|, az oklevelet szeI.Lett hallgatók megszerzik a jogosultságot a
kcĺzösségi gondozó-és koordinátor munkalĺĆilhoz' 20l4. decemberében, 26 fő végezte eI a
képzést. TeľepgyakoľIatot biztosítunk a Károli Gáspáľ Református Egyetem szociális
munkásképzésében résztvevo hallgatók számál.a, valamint a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem hallgatóinak.
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vI. SZAKMAI KoZÉLET

Szigony-Útitárs a Koňplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.
képviselője, munkatársai az alábbi szakértői tevékenységeket végezték a beszĺímolóban
éľintett időszakban: ,

. Szakértői tevékeny ség az EMMI Szociális Szo|gáItatási Főosztályának munk ěljában,

. Az országos Közcisségi Ellátások Egyesülete ęlnöki tisztjét' a fenntaľtó képviselője

töltotte be 2015' júniusi lemondásáig.

. Kézenfogva Alapítvánnyal 20|5. októberébęn megállapodáSt kötöttünk, Módszeľtani

Munkacsoportban való részvétel tárgyában

VII. PÁLYÁZATI TEVEKENYSÉG

\

20 l 4 - L 5 -ben |ezáĺt pti\ĺ áztok

C Az NEA Kĺizép-magyarországi Regionális Kollégiuma pá|yázatot hiľdetett

civil szervezetek működésének támogatásáľa 2014. évben. A pá|yazat célja

a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését

szolgálja. Az e|nyeft 2 300 000 ft. lehetové tette 40 óľás tréning lefolytatástń, azon

szociális szakembeľeknek, akik szolgáltatási célcsoportja nem a pszichiátriai betegségben

szenvedo kliensek, de napi munkájuk ľévén, mégis szćtmtaIan esetben kell mentáIis

problémákkal élőket segíteni, ame|yhez a speciáIis tudás, és beavatkozási stratégia nem áll

rendelkezésükľe. 24 fő vęttrészta képzésben, ľészükľę készült egy tájékoztató füzet is, a

Iehetséges eredményes segítői magatartásľól a célcsopor1 szociális ellátása soľán.

Ugyancsak a pá|yázat tette lehetővé két kcizépiskolában érzékenyítő tréning lefolytatását,

azzal a céllal, hogy a ezá|ta| is csokkentsük a betegekkel szembeni stigmát, és segítsĺik

társadalmi beilleszkedésüket
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