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Az időskorúak értékes erőforľástjelentenek a társadalom szómára.
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Az időskorúak az embeľiség intellehuális, érzelmi és szocióIis tartalékni
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Bevezető

Az embert az iďő foglalkoztatja. Nemcsak a tudomány és nemcsak a társadalom szewezői
foglalkoznak az idősödéssel, hanem a mívészetek is. A művészek érzékenységének és
aŕľázolő készségének há|a, festményeken, fotókon, de regényekben és versekben is
megf,rgyelhetjtik, hogyan változik atermészet és hogyan vtitoznak az é|őIények is az idővel.
Sorsok, életutak jelennek meg ilyenkor és képet kapunk világunlaól, múltun]<ľól' jövőnkľől.
Művészeti alkotások sora mesél az oreg halász kitaľtásaról, a bölcs mester taritásaírőI, az
ĺiregek arcvonásairőI, a ľáncokĺól, időskoľi emlékezésekľől, a lelkiismeret-fiľdalások'rőI, az
ęlmúlt boldogságrő|, az elhagyott kedvęsekről, a meghalt vagy soha elő nem keľĹilő katonaról,
fiuról, apźről'. Nem véletlenül szól a világirodalom nagy része az elmrilásunkĺól. Ilyen
élményekkel, gondolatokkal élnek egyĹitt az iđos embeľek, és ennek feldolgozásban, kell
nekik segíteni, meľt kötelező segíteni, hiszen egy tarsadalom éľtékét, érdemeit az is minősíti,
milyen a kapcsolata az oregeivel, nem lehet választhatő megoldás, hogy a magatehetetlen,
idős embeľt felvisszük a nagy hegyre és magéra hagyjuk. Dolgunk, hogy melléjiik
telepedjtink, megfogjuk a keziiket, segítsiink, ha nehezen indulnak el, segítstink, ha éhesek, ha
betegek, ha magtnyosak vagy csak szomoruak. A Józsefuarosi onkotmźnyzat ez utóbbi
magatartást váIasztottą ez a szemlélet jellemzi, mikoľ a keriiletben élő idősęk egészségtigyi,
szociális vagy kulturális életével kapcsolatban hoz döntést, ennek a szemléletnek a
bemutatásról szól a stratésiánk.

Előzménv

Az ENSZ kĺlzgyűlése 1991. évben nyilvánította október l-jét az Iđősek Világnapjává. 1999.
év volt az Idősek Nemzetközi Eve, melynek üzenete a minden korosztály számára kedvező
társadalom kialakítása négy fő dimenzió mentén, amelyek a k<ivetkezők:
. az élethosszig taľtó fejlőđés lehetősége,
. a generációk közĺitti kapcsolatok biztosítása,
. az idős emberek helyzete,
. atiíľsadalom elöľegedésének kęzęlése.

Célkitiizésként az alábbi irányvonalakat hatéttońék. ffiog, amellyel a tarsadalom
bebizonyíthatja, hogy tiszteli előđeit, gondoskodik öreg korukban azok'rő|, akik felnevelték a
tiĺľsadalom aktív tagj ait:
. az idősebb embeľek és a fejlődés,
. az egészség és jó kĺizérzet e|osegítése idős korban,
. gondoskodás kędvęző és támogató köľnyezetľől.

Magyarország orszźĺggýlése fentiek szellemében a 8Il2009. (X. 02.) oGY hatźrozatával
elfogadta az Időstigyi Nemzeti Stľatégiát 2009-2034-ig. A Stľatégia több mint 20 éwe
foga|mazza meg azokat a javaslatokat, amelyekkel biztonságosan és méltó körülmények
kĺjz<ltt élhetnek az idos embeľek. A stratégiában kiemelt szerepet kap az aktivitás és a
függetlenségmegfuzése, a biztonság illetve a megfelelő életminőség gaľanciája, a betegség
kockźzatźnak alacsonyan tartása és az esélyegyenlőség, meghatfuozza a fejlesztendő
teľületeket is.

Koľunk egyik meghatátozó jellemzője, hogy megnőtt a sziiletéskor viírható é|ettartam, ez
pedig igazi kihívást jelent a modern társadalmak vezetői számtlta, de a szakmai tapasńa|atok
alapjźn az orcgedés kihívást jelent az egyén szálmźna is. Az ciregkoľ próbatétel, hogy
megküzdjtin az ember az é|oIényekľe jellemző genetikailag programozott időbeni változással,
annak folyamatával és a korral ęlőrehaladva szapoľodó nehézségekkel és vesztességekkel.
Ilyen veszteségek a testi ero, a munkavégző képesség és az a|kalmazkodási képesség
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csökkenése, az érzékszervek fogyatékossá váIźsa, a sejtvesztések és azok míatt szfüséges
regeneľáció vagy pótlás.

A Józsefuáľosi Időstigyi Stratégiát az a|ábbi gondolatok, elvek męntén állítoffuk össze:
1. az embeľek koľuk előre haladtával mindinkább különböznek egymástól és ezéľt nincs

ún. egységes öregeđési minta, de elmondható, hogy van egészséges öregedés,
2. fontos megk<izelítési mód, hogy az idős emberek időnként azért betegek, meľt

megbetegedtek és nem azétt, mert idősek,
3. az idősödéssel mindinkább _ a szakirodalomban hasznáIt - ''négy I''-vel lehet számolni

az orvoslásban, az ápolásban és a gondozásban egyarźnt.Ezek ateľületek a ktivetkezők:
. Immobilitás(mozgásképtelenség),
. Instabilitás (állásképtelenségvagypľobléma)'
. Intellekfuálishanyatlás,
. Iatrogénia (az egészségügyi áľtalmak).

Az idősebbeknél - a mát említett változások és jellemzők miatt - a velĹik való stľatégiák
speciálisak, k<jrĹiltekintő és gondos munkát igényelnek nagyfokú empátiával, és személyre
szabottan, a kapacitást figyelembe véve és mégis hatékonyan.

Józsefuaľosban tĺibbféle szereplőt találunk az idősek érdekében tevékenykedők között:
ĺinkormányzati, civil, egyházi és egyéb szęrvezetek szolgáItatásai múködnek az idősek
életminőségének javitźsa érdekében. Helyzetelemzésre és a törvényi előíľások, illetve a
lakosság kezdeményező készségére alapozva, az önként vállalt felađatokat feltérképezve
tesziink javaslatot az ĺĺnkormźnyzat időspolitikájának fobb céljaira és intézkedéseire.

Helyzetelemzés

1. iďőskoľfogalma
Az ,,időskor'' értelmezése több vonatkozásban is taĺgyalhatő. Az, hogy ki milyen idős,
kifejezhető az évek szźlmáva|, de a biológiai életkor eltérhet ettől, hiszen ęz az egészségi
állapot fuggvénye. BeszélhetĹink pszichológiai életkonól, tehát aľról, hogy ki milyen idősnek
érzí saját magát vagy szociológiai életkorról, amelyen azt értjiJk, hogy a taľsadalom milyen
idősnek taľt valakit.

Hazźnkban áIta|ában aĺyugdijazás időpontjźúő| számítódik _ táľsadalmi szinten _ idősnek az
embeľ. A nyugat-európai országokban, általĺínosságban 65_70 éves koľtól tekintik idősnek az
ott élőket. Az Idősügyi Nemzeti Stratégia az EgészségĹigyi Világszervezet életkor szeĺinti
fel o sztás át hasznéij a:

. a 60_74 év közĺjttiek az idősödők,

. a75_89 évesek az idősęk,

. a90 év ftjlĺjtti személyek az aggok.

Az időskoruak családi áL|apotéra je|Iemző, hogy korban előrehalađvafokozatosan csĺjkken a
házasok és növekszik az ozvegyek és egyedül é|ők sztlma, aránya. A demográfrai folyamat
jellemzőitazalźlbbial<banfoglalhatjukössze:

. növekszík az átlagéletkoľ,

. magasabb a középkoruak halandósága,

. nők hosszabb é|ettartaIna.
Az al<tív időskor, aktív idősödés fogalmát a WHo, az ENSZ Egészségügyí Szervezete vezette
be. Az aktív időskor egyénľe és egy-egy társadalom idősc'dő populációjara egyarźnt
vonatkoztathatő, egészségben és ťlzikai, szellemi és mentális kapacitások birtokában megélt
időskoľt jelent. Az aktivitás fogalma azonban nem mosható össze a munkaeľőpiaci
aktivitással, ez kulturális, gazdasági,tátsadalmi, közéleti aktivitást jelent.



2. WII. keríileti statisztíkai adatok

A stratégia elkészítésekor a Központi Statisztikai Hivatal, az oľszágos
Nyugdíjbiaosítási Főigazgatőság, valamint a Budapest Józsefuaľosi onkormáĺyzat és
intézmény ei á|ta| nyilvantartott adatokat vettiik alapul.

Jóaefvóros népessége és életkora
a Népességnyilvdntartó 2013. év
adatai alanidn

Nő (fó) Féľfr (fo)
Osszesen
(fo)

100+ I I
95-99 47 I6 63
90-94 305 93 398
80-89 1840 726 2s66
70-79 2694 1488 4182
60-69 4173 3274 7447
I9-s9 21171 2r441 42612
0-18 4720 4933 9653
TelÍes néoessés 34951 31971 66923

Főellútdsok
ű orszdgos Nyugdíjbiztosítúsí
Főigazgatósdg 2012. évi
nvilv úntartds a alani án

Nő (fó) FéľÍí (fo)
Osszesen
(fo)

öregségi nvugdíias 8400 4503 12903
korbetöItiitt tiress ési nv usdíi as 7890 4423 123r3
korhatóľ alatti rokkantsdgi i)regségi
nvusdíias

1385 90s 2290

korhatúr alatti öress ési nv usdíi as 23 80 103
nőknek jdró 40 év jogosultslÍg utúni
ellátlts

487 0 487

korhatdr alattinak iúró ellútds 475 440 915
korhatór előtti ellútúsok 448 265 713

szolgdlati idľanůísdg 27 175 202
ľokkantsógi és rehabílitúcíós
ellútúsok

1347 1162 2509

özvegyi és sziilői nyugdíjas 299 24 275

Budapest kozę| 2 milliós lakosságából megktizelítőleg 70 ezĺen a VIII. kerületben élnęk.
JózsefuaÍos Budapest egyik legsűrűbben lakott kerülete, ezen kíviil még a legnépesebbek
közé is l.artozik, A népmozgalom tekintetében, a vándorlásokat figyelembe véve az ęlmúlt
évtizedben nőtt a betelepülők száma3 oÁ-kaI.

Korösszetétel szempontjából nem rossz a helyzet, az iđősek szárna, a 65 éven felüliek arźnya
18 yo, bar a kerület népessége enyhén öregedő tendenciát mutat. A 65 év feletti korosztály
szúmút tekintve a negyedik legjobb helyen áI| Jőzsefváros a budapesti keľületek között. A
kęrület lakosság fogyását je|zi, hogy még mindig magasabb a ha|á|ozások szźlrla a
szĺiletéseknél. Jellemző, hogy magas az egyszeméIyes hánartások aľánya, ez az arány 40 %



felett van, amely a budapesti át|agná| jelentősen magasabb. 1970 őta megduplrízőđott az
egyedül éIőkszáma.

A keľiiletben végzett kutatások azt mutatjźk, hogy hogy az itt élők jövedelmi poziciőja
gyengébb a budapesti át|agnáI. Az adatok szerint ezer lakosľa390 adőzőjutott, ezmessze a
legalacsonyabb érték Budapesten. A helyzetelemzés szempontjából figyelembe kellvenntink,
hogy a demográfiai ĺiregedés nem valamifele kaľos jelenség, amely ellen küzdeni kell, hanem
éppen ellenkezőleg nagyon is szerves része tarsadalmunknak. Figyelembe kell venni, hogy
Józsefuaľosban a sztiletések szźnna nem nő, azonban az idősek arźnya a taľsadalomban
n<jvekedni fog. Az időskoruak arźnyźnak ntjvekedése nagy kihívás az egészségügy száméra
is, a megelőzés és a gyógyítás teriiletén, de a helyi társadalom egészének is a szociális
gondoskodás szempontjából. Az időskoľban je||emző megbetegedések . a daganatok,
keľingési zavarok, szív- és érrendszeľi megbetegedések, ízť,leti pľoblémák - mellett pszichés
problémák is jelen vannak. Ha az idős ember egyedül maľad, izolá|ődhat' szellemi és fizikai
aktivitása hanyatlik, ĺinellátási képessége gyengülhet, beszfüülhet éľdeklőđése, vi|ága. Ez
nagyon sok embeľnél okoz pszichés megbetegedéseket. Ktilönösen gyakori a depľesszió és a
dementia kialakulása, de gyakĺan menekti|nek az idősęk az alkoholba is. Jellemző, hogy a
betegségek á|ta|źlban együttesen fordulnak elő, kiilönĺjsen 70 éves kor fölött jellemzőek a
súlyos, kľónikus megbetegedések és az elorchaladott demęntia. A szakmai tapasńaLatokból
megállapítható, hogy az éIetkor emelkedés éve| pźrhl,szamosan nĺivekszik, meghatáĺozőaĺ a 70
éves és e felettiek esetében az egészségügyi kiadások ĺĺsszege. Az iđősekkel való tĺiľődés
tĺáľsadalmi érdek.
Nem beszélhetiink a kerületről, ha nem említjfü az źtmyoldalakat is. Fejes Endľe, a keľĹilet
életének irodalmi meg<irökítőj e, ezeÍszeÍ áldott Józsefuĺíľosról beszél, ahol egyszerre jelenik
meg a jó és ľossz, a menny és pokol. Az ámyo|dalhoz tartozik, hogy hiába zajlik a keľület
újjáépítése, még mindig sok a lepusztult épiilet, sok a nehéz köľĹilmények kĺjzött élő család.

Jogszabályi keľetek

Hazźnkban az idősekľől való gondoskodás az 1993. évi III. törvényben kerĹilt tétęlesen
ľögzítésre. A töľvény 56. $ (1) bekezdése szerint a szociálisasan rászoru|takrészére személyes
gondoskodást az tilaIrl, valamint az <jnkoľmźnyzatok biztosítjak. , ugyanezen $ (2) bekezdés
szerint a szeméLyes gondoskodás magában foglalja a szociális a|apszolgá|tatásokat és a
szakosított ellátásokat.
Az időseket éľintő szociális a|apszo|gá|tatás az idősek étkeztetése, ahtzi segítségnyújtás, a
je|zőrendszeres hazi segítségnyrijtást és a nappali ellátásuk.

A Józsefuarosi Önkormtnyzat Képviselő-testülete 49612004. [KII.09.) szźtmtĺ hatźrozatźtva|
elfogadta Józsefuaľos Szociális SzoLgá|tatástervezési Koncepcióját, melyet a képviselő-
testĹilet 6912009. (III.04.) szárĺú döntésében foglaltak alapjźnfeltilvizsgált és aktualizált.

A koncepc iő tartalmazza különö sen :

- a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szo|gźitatások iľĺínti igényeket,
. az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások

biztosításaró1,
- a szolgáltatások mfüödtetési, ťĺnanszirozási, fejlesztési feIađatait, az esetleges

egyĹittmúködés keľeteit,
- az egyes ellátotti csopoľtok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális
ellátás i foľmfü , szo|gá|tatás ok b i ĺo sítás anak szriksé ge s s é gét.



O n ko r mdny zati r e n de I e te k :

Józsefuáľosban a pénzbe|i és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokľól helyi szabá|yakől szóló 3712004. ľII.15.) sz.
rendelet, illetve a személyes gondoskodást ny'ujtó szociális ellátások formáiról és téľítési đíj
ťlzetési kötelezettségekľől szőIő 2|12011. 0V.|2.) számú rendelet a|apján töľténik az idősek
ellátása.

Segélytípusok:
- Rendszeres szociális segély
(egészségkárosodott személyek, vagy nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személyek vagy

14 év alatti gyeľmeket nevelő személyek részére a nyugdíjminimum 90 oÁ-a (25.650,- Ft),
- Adósságkezelési szolgáltatás
Jövedelemhatar egyedül álló ęsetében 85.500,- Ft, családos esetében 7l.250,.Ft,
- Lalaźýnntartási támogatós
0 _ 7|.250,- Ft-os jtĺvedelem hataľig a nyugdíj minimum 250 oÁ-a,

- Kozgyógyellótási igazolvány
a|anyijogon: az 1993. évi III. tv. 50 $ (1) a-h) pontjai alapjźn,
méltányossági alapon:
70 év alatti egyedĺilálló esetében 57.000,- Ft-os havi jövedelemig,
70 év alatti családos esetében 49.875,- Ft-os havi jĺlvedelemig,
70 év feletti esetében 64.125,- Ft-os havi j<ivedelemig,
80 év feletti esetében 85.500,- Ft-os havi jövedelemig,
- Temetési segély
egyedülálló ęsetében 42.7 50,. Ftl fől hó j övedelemhatárig a nyugdíjminimum I 50 Yo-a,
családban élők esetében 28.500,- Ftlfőlhó jövedelenhatarig a nyugdíjminimum I00 Yo-a.
. lfumeneti seeélv
a létfenntaľtást veszélyeńető rendkívĹili élethelyzetbe keľült, valamint az idoszakosan vagy
tartósan |étfeĺ.rtartási gonddal kiizdő személyek részére nyujtható tĺĺmogatás.

Feilesztési elképzelések' itivőbenĺ teľvek

A helyi időspolitika kialakításakor figyelembe vesszfü az EU időspolitikáj át és az Idősügyi
Nemzeti Stratégiát, a helyi tapasńalatokat, a felmeľülő igényeket és szfüségleteket, mely
szerint Budapest Fővĺáľos VIII. kerületében élő időskoru:

. atátsadalom megbecstilt tagja legyen,

. egészséges legyen,

. ĺle legyen magĺínyos,

. biztonságban és védettségben éljen.

A Józsefuarosi onkormányzat idősügyi stratégiájábarl a fe|adatok an. a cé|t szolgáljak, hogy
az idősöđő emberek és az idősek meg tudjak oĺizni aktivitásukat.
A Józsefuarosi onkoľmányzat önként vá||a|t feladatként - a törvényi előírásokon túl - színes
programokatkivtn biztosítani azidős embeľek számáĺa a nappali klubokban, a Józsefuarosi
Kĺlzösségi Ház Kft'' teľmeiben' melynek célja, hogy minél szélęsebb rétegeteket szólítson
meg, ezért még nagyobb hangsúlyt kell fektetntink a sajtó tźĄékozatő erejéľe. Időseink
szźtmára a helyi újság a legfontosabb hírfonás, olyan eszkoz, mely mindenkihez eljut, és
amelyben ręndszeľen megla|á|hatóak a keriileti rendezvényekľől szóló hírek.



A Józsefuráľosi onkormźnyzat további célja, hogy egy rendszerbę gvííitse az idősekkel
foglalkozó önkoľmányzatí, clvi|, egyhazi szervezeteket és eljuttassa az iďormációkat mind a
szervezetek. mind az idősek részére.

A jövőľe vonatkozóan fontosnak tartjuk az idősek ellátásrĺnak további fejlesztését, valamint a
róluk való minél szélesebb köľĺí gondoskodás feltételeinęk megteľemtését. Ennek mentén az
alábbi fejlesztési tervek megvalósításáttílziki a Józsefuaľosi onkormźnyzat:

1. őszirőzsa Gondozĺó Szolgáůat fejlesztése: fontos váItozás, hogy 2013. évben újabb
gépjrĺľműve| gazdagodik az oszirőzsa Gondozó SzolgáLat, így tĺĺbb lehetőség nyílik a
programokľava!ő ltaztatźsta. A Szolgálat épiiletének bővítése az onkormáĺyzatrovid
távú tervei közcjtt szerepel, igy a modernizálódás során megújulhat az Ezllstfenyő
Gondozőház, további |étszámma| bővtilhet a ferőhelyeinęk száma annak éľdekében,
hogy a mostaninál is tĺjbb idős befogadásźra legyen alkalmas az intézmény és a
jelenleginélis kényelmesebb környezetet biĺosítson az onkorményzataz időseknek.

2. Geneľációk kiiziĺs pľogľamjainak szeľvezése: a foglalkoztatás megszűnését kĺjvető
passzivitás, hasznosságérzés hianyának oldásara, valamint a fiatalok és idősek
geneľációja koni távolság csökkentéséľe szo|gáIő rendezvényęket kell szervezti.
További kapcsolatépítés és ápolás sztikséges az óvodákkal és az iskolákkal, a
generóciók kazatti híd biztosítása és erősítése érđekében, melynek keretében egyutt
töltik azidőt a gyerekek és nagyszĹilői koľban lévő felnőttek.

3. Szabadidős pľogľamok szervezése: a progľamok kiszélęsítésével az onkoľmányzat
céIja a szabadido aktív eltoltésének biztosítása, a kĺizösségi teľek minél szélęsebb
köľbęn tĺiľténő igénybevételének bińosítása, a meglévő kulturális, szabadiđős
közösségi terek haszná|ata, tovźtbbi terek felkutatása, melyek talźikozásí pontként
szolgálhatnak az idős ęmbereknek. A Józsefuaľosi Közösségi Hazak Kft. pľogramjai
az eddigi tapasztalatok alapjan jól szolgáljak a kiilcinb<jző korosztályok kultuľális
igényeit. A jövőben is tĺirekedni kell arTa, hogy a Kesńyúgyár últal kíndlt
programokon részt vegyenek az idősek.

4. Az igénybe vehető szo|gźitztási foľmák népszeľűsítésez az onkormányzat źLIta|

biztosított szo|gá|tatások médiában való népszenĺsítése sziikséges annak éľdekében,
hogy a jelenleginél több idős igénybe vegye. Az idősekkel foglalkozó <jnkormźnyzati
és egyéb fenntaľtású szervezetek számos tanulási, képzési lehetőségeket, kulturális
progľamokat szerveznek. Cél, hogy ezek a lehetőségek eljussanak az idóse|<hez.

5. Idősiigyi felelős és Idősůĺgyi refeľens fogja össze az időseket érintő kérdéseket és

kapcsolatot tart az idősügyí szervęzetekkel és az idősekkel, dĺjntéshozata| e|otl
véIeméĺyezi az idősekkel kapcsolatos előteľjesztéseket, ezźita| biztosíwa az
érdekképvi seletĺiket.

Integľácĺós szemlélet kialakításal nZ előítéletek megszüntetését szolgáló
progľamok szeľvezése: Helyi média intenzívebb bevonása, amely bemutatja az
idősekkel kapcsolato s segítő és túmogató tevékenvségeket, problémfüat. 4 helyi lűisóe

rovatai hasznos tandcsokat adnak az időseknek, ezért éľdemes bővíteni az dllandó
rovatok témakiirét a helví liislÍgban.

Az élethosszigtartő tanulás keľeteinek bővítése: javasolt folyamatosarlfe|mém| az
idősek körében me|y képzések a legnépszenĺbbek, és megvizsgálni annak lehetőségét,
hogy ezen képzéseken való ingyenes Vagy kedvezményes részvételt hogyan tudja az
onkormanyzatrésziJke biztosítani (p1.: idegennyelvi képzés, inteľnetoktatás).

7.



8. Egészségĺigyi gondoskodás szem előtt taľtása: ęnnek sorĺĺn fontos a prevenciós
szemlélet további eľősítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése, a
szlxovizsgálatok további biztosítása: rendszeres érzékszętvek (hallás, látás) továbbá
vízelet, véľcukor, véľnyomás, EKG, csontritkulás, flidő, daganatok (p1. emlő-,
méhnyak-, vastagbél-, végbél, bőľ és prosztataszurés stb.), pajzsmirigy, stb. vizsgálat.
A 2010 őta szęrvezett Idősbarát péntek segítséget nýjt az idős emberek orvoshoz
j utásanak megkönnyítésében.
Fontos a győgyítő, illetve az egészséget tátmogatő szo|gá|tatások igénybevéte|éhez
valő hozzźférésről való tájékoztatźs az egészségiigyi ellátórendszer szo|gáItatásainak
megismertetése éľdekében, valamint a rehabilitációs eszközök kcjlcsĺjnzési
lehetőségéről infoľmáció biztosítása.
Fontos az idős korosztály speciális igényeinek megfelelő egészségmagatartźs
feltételeinek biztosítása: a korosztályi és az egyéni sajátosságo|<hoz igazodó sportolási
lehetőségek biztosítása: úszás, gyógýorna, séta, sporteszközokhaszná|ata.

A mentális egészség megőrzése: az é|etkoľ előrehaladtźxa| mind nagyobb arĺĺnyban
találunk éľintetteket. A taľtós hangulati zavartő|, depressziós állapottól szenvedők
fogékonyabbak a különböző megbetegedésekre, ugyanakkor kevésbé képesek szociális
helyzetĺik javitásźra. Szfüség van a tĺĺľsas kapcsolati háló kiteľjedtségének
megőľzéséľe, továbbfejlesztésére az eLmagányosodás csĺikkentése érdekében. Az
egyedül marađő, tźxsát elvesfő idősek lelki gondozásźra megfelelő programokat kell
szervezní. Hangsrilý kell helyezni a depľesszió megelőzése éľdekében az időskoľľa
való fel készülé sre, az idő sek al<tív izá|ásár a.

9. Specĺális tanácsadás szeľvezése: a táplálkozźsi, a folyadékbevitel, mennyiségi- és
minő s é gi v áItoztatásokľó 1 tanác sađás ok szerv ezése i s sztiksé ge s.

10.Idősek biztonságának javítása: szfüség van ľendszeres időkcjzcjnként, felvilágosító,
tanácsadó forumok szervezéséte az idősek számźlra' hiszen az iđós lakosság a
bűnelkĺjvetések szempontjából fokozott veszélynek kitett csoport. Ezért fontos az
egyéni binonság, a saját tulajdon védelmében tĺjľténő segítségnyrijtás. Emiatt
sztikséges aZ idősęk figyelmét felhívni az őket fokozottan veszé|yeztető
bűncselekmények j elle gére, ezek kivédésére.

A stratégia mellékletében mutatjuk be a ktitelezo feladatokon túl az iinként vúllalt
feladatokat, programokat az ellátást nyujtó szervezęt megnevezésével.



Melléklet

A Józsefuaľosi Önkorményzat Képviselő-testiilete éves kĺjltségvetésében ťĺnanszírozza az
idősek igyéhez kapcsolódó feladatokat ellátó iĺtézményeket és gazđasági tarsaságokat. Az
intézmények az éves munkatervĹikben, a gazdaságí tiíľsaságok tizleti tervfüben _ a
megvalósíthatási lehetőségek fliggvényében _ konkľét feladatokat ütemeznek be stratégia

célkitűzések megvalósítása éľdekében.

A kĺivetkező táb|ázatbaĺ bemutatjuk a kote|ezó feladatokon kíviil ellátott főbb
többletfeladatokat, programokat az elIátást nyújtó szewezęt megnevezésével és a 20If. éví
résztvevők szěmlźnakmegnevezésével, kiilön kiemelve a65 év felettiek szźtmát.

Aĺnak érdekében, hogy a jelenlegi heIyzetet minél pontosabban bemutathassuk, + jeL|e| az
2013.I.1-jétől 2013. V. 1-jéig terjedő időszakľa vonatkozó adatok szerepelnek.

A kotelező feladatokon
kívül ellátott

ttibbletfeladat,
pľogľam

megnevezése

Feladat.ellátási foľma
és az e||átálst nyújtó

megnevezése

Az
iinkormányzat

szerepe a
megvalrósításban

[génybevevőkszálma

Osszesen 65+

egeszsegugyr Józsefuárosi
Egészségügyi Szolgálat

fenntaľtó napi 1300 fő 650 fő

Idősbarát péntek
tszirózsa Gondozó

Szo|gźůat
151 151

gyógyfiirdő, wógy
masszázs

200 r80

szocĺális fenntaľtó

étkeztetés 727 232

segélyezés + 560 96

lakásfenntartási
támogatás *

1390 172

adósságkezelés + 184 z)

LELEK _ Pľogľam +
60 éves korig

kapcsolódnak be
azitt é|ók

23

téli időjárás elleni
védekezés ł

frítőtestek
biztosítása

44 t3

szeretethíd -
önkéntesek az

oszirőzsa Gondozó
Szolsálatnál

szeryezés a|att



ku|tuľális' spoľt

Józsefuárosi Közösségi
Házak Kft.

Oszirőzsa Gondozó
Szolgálat

Józsefuárosi
Gyeľmekek

Üđtiltetésééľt Kft.

fenntartó

kirándulások
Oszirőzsa Gondozó

Szolgálat
fenntartó f70 fr0

üdülések oszirőzsa Gondozó
Szolgálat

fenntartó 210 18r

szinház, moz|
hangverseny

oszirőzsa Gondozó
Szolgálat

fenntaľtó f00 r52

kiállítások, előadások

oszirőzsa Gondozó
Szolgálat

Józsefuárosi Közösségi
Házak Kft'

fenntaľtó 18s 150

kézműves
foglalkozások

osziľózsa Gondozó
Szo|gźiat

Józsefuárosi Közösségi
HźnakKft.

fenntaľtó 150 110

torna Oszirőzsa Gondozó
Szolgálat

fenntartó 100 65

vers- és
prózaelőadások oszirőzsa Gondozó

Szolsálat

fenntaľtó 85 72

fodrász Oszirőzsa Gondozó
Szolgálat

fenntaľtó 150 rt7

pedikűr
oszirőzsa Gondozó

Szolgálat
fenntaľtó 155 123

gyogymasszazs oszirózsa Gondozó
Szo|gá|at

fenntartó 95 7f
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