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Finanszíľozási bevételek 38473 39431 32963 83,6

ľnvÉľnr,nr ossznsnľ 38473 39439 32971 83,6

A 40108 címen belül a kote|ező feladatok költségvetése, a módosított e|őirźnyzatok
arányában, a teljes cím költségvetésének 90,8 %o-a'

Az e|őirányzatok a módosítások során ĺisszességében mindö ssze 2,5 oÁ-a| novekedtek. A
teljesítések ehhez viszonyítva 36.490 E Ft-ban (92 %) rcalízźiođtak, eIoirányzat túllépés
nem tcjrtént.

A feladalok fina4qŁílq'Qą- l.Ę9{9!ąg'ľ.ĺnyÍtó Szer"i tamog g!ľgg 
-

A kötelező feladat engedélyezett|étszáma 10 fő.

3.4.2. onként vállalt feladatok

EFt
Megrrevezés Eredeti

e|őirányzat
Módosított
eloirźlnyzat

Teljesített
e|őirányzat

Teljesítés

(%)

Személyi juttatások Ifg0 301 1 1418 47,7
Munkaadókat teľhelő j árulékok 460 966 460 47,6
Dologi kiadások 0 0 0
E| l átottak pénzbe|i j uttatásai 0 0 0
Egyéb műktidési célú kiadások 0 0 0
Működési kiadások iisszesen 1750 3977 1878 4712

-Beľuházások- 0 n o
FeIújítások 0 0 0
Egyéb fęlhalmozási kiadások 0 0 0
F.elha|m ozási kiadások iisszesen : 0 0 0
KIADASOK OSSZESEN 1750 3977 1878 47rf
Intézmény i mĹik<idési bevételek 0 0 0

Miĺködési célú támogatás
ái|amhánartás on b el ü l ről 0 0 0

Míĺködési bevéte|ek iisszesen 0 0 0

Irányítószeľvi tárnogatásként
folyósított támogatás j ó v áir ása r750 3977 0 0,0

E|őző évi e|őiľány zat maľadv tny
igénybevétele 0 0 0

Finanszíľozási bevéte|ek 1750 3977 0 0'0

TEVETELEK OSSZESEN *----1750
3977 *_- 
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Az cinként vállalt fela'ĺlaÍok:
o Cafetéria (10 főľe)

A feladat elIźĺźsához létszám nincs ľendelve.
A címen belül az ĺjnként vállalt feladatok költségvetése, a módosított e|őirányzatok
arźnyában, a teljes cím koltségvetésének mindcjssze 9,2 %o-a.

Az eLóirényzatok a módosítások során összességébenZZ7 oń-al növekedtek A jelentős ezen
a címen ís az év végi jutalmazáshoz, valamint külön juttatáshoz kapcsoló előirányzat
módosítások indokolják.
A teljesítés az e|ofuányzatol<hoz viszonyítva 56 Yo-ban reaIizáIődoť',, a maradvźny az év
végi kifizetésekhez
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4. H,Łĺ sBeÍrspeľwÚlrÁs És Szocĺ,Iĺls ÉrrpzrrrÉs (JSzszeyK-HSz|

4.1. Házi seeítséenvúitás

Szakmai egységünk a hćzi segítségnyrijtás keľetében, saját otthonukban ĺy(Ąt e|Iátást az
önmaguk e||átásttta csak részben' Vagy mat egyá|talán nem képes idős, beteg, vaąy
fogyatékkal élő emberek számáta. A gondozás a kérelmező onáI|ő életvitelének fenntartáia
érdekében, saját szĹikségleteinek ťrgyelembe vételével történik. F<ĺ tevékenységeink a
ťlzlkai, az egészségügyi, a mentális gondozás, a szociális és egyéb ügyintézés.

2015-ben a gonđoztsi óľák és a látogatási számok az a|ábbiakszerint alakultak:

Házi segítségnyrftjtás noľmatíva
---Hónap -JVIunkanapok-

száma
Látogatási

száłm
'Gondozási-

ĺíra
Igényelt--

normatíva
Januar 21 I 167 | 436,0 55,57

februáľ 20 L 157 L 5T4,5 57,85

máľcius 22 L 279 1 541,0 58,14

ápľilĺs 2T I 223 r 528,5 58,24

május t9 I 058 I 536,0* 55,68

június 22 1 209 r 566,0 54,95

július 23 I 231 I723,5 5? s2

augusztus 20 1 t3s 1 506,0 56,75

szeptembeľ 22 1 492 r 946,0 67,82

oktĺíbeľ 21 l 319 r 724,5 62,81

novembeľ 21 I 385 7 765,0 65,95

december 22 I 155 I443,5 52,50

Osszesen 2s4 14 810 19 230,5

Atlag 21 1234 | 602,5 58,31
* A 20] 5. éviféleves beszámolóbąn tévesen szerepelt. A számcsere kijavításra keľĺ;h.

Ahazi segítségnyújtás esetében a gonđozási órák száma csak az e||átott lakásán eltĺlltött
időt mutatják, vagyis aztaz időt, amit a gondozónó aze|láto|tal ténylegesen eltöltött. A
vásárlásra, és az tigyintézésľe fordított idő, melyet szintén a gondozottra fordítunk' nem
szĺámolódik bele a gondozási óľĺákba. A ktjzlekedési idő csökkentése érdekében a
csopoľtvezetők rigy koordináljĺík a gondozónők fe|adatait, hogy az általuk ellátott
gondozottak a lehető legktizelebb lakjanak egymáshoz. A hiányzások miatt ezt a
célkitiĺzést nem mindig sikeľiilt tartaĺi, így a közlekedési iđő megnőhet egy-egy
helyettesítés alkalmával.
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2015-ben kĺĺzlekedésre, vésźr|ásra, ügyintézésľe, közĺjs gondozásra fordított, illetve
kiizpontban töltött őrźk sz,ámźÍ az a|ábbi táh|ázatban részletesen láthatjuk:

Hó

Közlekedés

(ó,ra)

Vásáľlás

(óľa)

Ugylntézés

(óľa)

Központ

(óra)

Közös gondozás

(ĺí,ra)

Januaľ 461,0 r73,5 119,0 362,5 36,0

febľuáľ 479,5 193,0 I 13,0 432,5 )55

maľcrus 469,0 210,5 t32,0 377,5 35,0

április 437,5 234,5 151,5 349,0 35,0

marus 400 5 ffs.0 178-5 31f_0 \40

Junrus 45r,5 ?5? 5 161,0 369,0 40,5

júIius 463,5 262,5 148,0 3f3,0 38,5

augusztus 388,0 204,0 126,0 237,0 22,0

szeptembeľ 562,5 296,0 I43,5 36r,5 3 1,5

októbeľ 427,0 2TT,O r02,0 284,5 22,0

novembeľ 414,5 2f1,5 133,0 274,5 21,5

december 300,0 175,0 91,5 259,0 4,5

osszesen (óľa) 5254,5 2 660,0 I 599,0 3 942,0 366,0

A gondozottak ,,elosztásźlná|,, a csopoľtvezetők mindig figyelembe veszik, hogy
szakmailag melyik gondozónőnek mi az eľőssége vagy a gyengesége. Ezt <jsszhangba kell
hoznraz;_et|átott-igényeive1-, gondozási-sziikségleteive1. śot-idő-re11átottun1ar'at-pé1dáu1-
nagyon fontos, hogyan vásáľol a gondozónő. A céI, hogy a kéľt aľu legyen minél jobb,
ugyanakkoľ olcsó is. Mivel az idősgonđozásná| fontos abizalom, illetve'az e||túott és a
gondozónő kĺjzött kialakuló kapcsolat minősége, a csopoľ|vezetőknek mindig figyelembe
kell venniijk az egyes gondozónők személyiségét is, hogy az e||źĺtottak a számlfuła
legmegfelelőbb gondo zőnőt kapj rák.

Mivel a VIII. keľületben élő iđősek nagy része segítség és támasz nélkül, egyedül él, a
külvilággal való kapcsolatot számukĺa sok esetben a gondozónők|átogatźlsa jelenti. Ezek
az idős személyek á|ta|źlban meSSZe laknak hozzátartozóik1ól, vagy a hozzźúartozők
valamilyen okbólkifolyólag nem tudnak segítséget nyujtani idős szeľetteiknek. Nem ritkák
azok az esetek sem, amikoľ a gondozásba keľĹilő személyeknek egyáltalán nincsenek
hozzźńartozőik. Az idősek tĺibbsége alď<ástú évek óta nem hagýa el, így a gondozónőkľe
hárul minden olyan felađat, ami biĺosítja, illetve elősegíti a megfelelő életkörülmények
kia|akításźt.

A legnagyobb nehézséget a fekvőbetegek ellátása jelenti, akik egyáltalán nem képesek- ---- ellfińl rnagŃđ, s te-ljesen .d gDnd-ozóńőlffe vannek uňlva- Äi1l@
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felügyelet lenne a leg|obb megoldás, meľt a tĺiľvény źital e|őírt maximális 4 őra sokszor
nem elég. Ilyenkor a gondozónők 2X2 órát vannak a gondozoÍtakaáI, megpróbálva
mindent előre előkészíteni (például élelem)' amire az ellátottnak sziiksége lehet a
következő látogatásig. Az elmúlt évben 4 fő vo|t, akit napi 4 őrábangondozťunk.

Ellátottak

A2015. évet I4I fő ellátottal nyitottuk, és l50 fove|zártuk. Eziđő a|att92 úi felvétel
töľtént, és 83 esetben szüntettünk mee e||źtźst.

Gondozottaink nem szerinti megoszlását tekintve elmondható, hogy a noi gondozottak
száma jóval tobb volt, mint a férfiaké. 2015-ben a női gondozottak széma átlagosan
@aké pędig 3 ? fő, az a!ćhbi€ląfika! JZęI!!1:

Gondozotti láÚszáur és nemek szerinti megoszlás
Időszak 20l5.01.01 - 2015.l2.3l.

32i31iJotre

(Teljes |étszám: a teljes haví |étszźtm az ađott hónapban végleg megszűnők, szĺinetelők és
az iĄ igénybevevők adatait ís tartalmazza.)
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Jövedelmük és életkoruk alapján a gondozottak összetétele nem mutat jelentős váItozást a
tavalvi évhez

Jövede|em szerinti megosz|ás (fő) E||átottak

számának

aIakuIása
Hónap 28.500 Ft alatt 57.000Ft-ig 85.000 Ft-ig 114.000 Ft-ig

114.000 Ft

felett

Januáľ I 11 23 4T 72 148

Febľuáľ 1 11 22 4L 68 143

Március 1 9 23 43 72 148

ÁpľiIis I 7 24 45 68 145

Máius I 5 26 47 67 146

Jrĺnius 0 7 22 44 66 139

Július 0 7 20 45 65 137

Augusztus 0
.7 20 44 73 144

Szeptembeľ 0 8 20 43 t) 146

októbeľ I 8 24 46 76 155

Novembeľ I 9 25 44 79 158

December I 9 24 44 76 154

A legtöbb ellátott a 114.000.- Ft-nál több j<ĺvedelemmel ľendelkezők köZiil kerül ki' míg
legkevesebbenazokvannak, akik 57.000.- Ft alaĺi jövedelemmel rendelkeznek.

Férf,r és női gondozottjaink közĺil a tĺibbség a 80-89 éves korosztáIybő| keriil ki. Női és
ffim-egoszlášát atja:

É|etkoľ szerinti megosz|ás nőknél

[Iónap 19-39 év 40-59 év 60-ó9 év 70-79 év 80-89 év 90 felett Osszesen

Januáľ 0 4 14 30 )t t2 r17

Febľuár 0 4 |Ą 31 5l t2 112

Március 0 J t4 JJ 52 tf 114

Apľilis 0 J l3 3l 53 t3 113

Május 0 4 15 30 54 l2 115

Jrĺnius 0 4 13 27 52 l3 109

Jú|ius 0 4 t4 36 5t l3 108

Augusztus 0 4 r3 31 52 l5 115

Szeptembeľ 0 4 l3 30 53 t6 116

119 -
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November 0 ,7
13 JZ 55 l5 t22

Decemheľ 0 6 t4 31 )J l5 119

É|etkoľ szeľinti megoszlás féľfiakná|

Hó 19-39 év 40-59 év ó0-69 év 70-79 év 80-89 év 90 felett Osszesen

Január 0 6 9 2 l0 4 3l
Februáľ 0 1 I 2 l0 31

Máľcius 0 8 8 a
J t1 4 34

ApľiIis 0 8 9 J 9 J 32

Rłájus 0 8- 3 10 J

-31Június 0 ) 8 3 ll J 30

Jú|ius 0 4 8 J l0 4 29

Augusztus 0 4 6 4 l0 5 29

Szeptembeľ 0 4 6 4 t0 6 30

októbeľ 0 4 8 5 13 6 36

November 0 4 8 5 t2 7 36

Decembeľ 0 4 8 5 t2 6 J)

Speciális szolgúItattisok _fodrtÍsz, pedikűír, gylig1ltorna, gyógymasszlÍzs

A házi segítségnyújtásban ľészesülők szźĺnára lehetőség van speciális szolgáltatások
ény.bevéte1éľejs.-Ezek a-speciális szllgáItatźrsok-a4edikĘ aÍodtász, a45łógyÍoľna-és_a

gyogymasszázs. A Józsefuáľosi onkormźnyzattöbbszöľ módosított 21I2OII. (tV.12.)
' rendelete értelmében a pediktĺrös és a fođtász munkáját aú. e\|túottak térítési díj ellenében I

vehetik igénybe. A gyógýorna és a gyógymasszázs a fenti rendelet a|apján,20|4.O4'0I-to|
téľítésmentesen vehető igénybe.

A speciális szolgáltatásokat végző kollégák munkájának statisztikai ađatait (speciális
szo|gźitatásokat igénybevettek |étszáma; a szo|gá|tatással töltött idő; kĺizlekedés;
központban eltöltött idő stb.) a lenti táb|ázatmutatja részletesen:

Jan. Febľ. Máľc. Apľ. Máj. Jún. Jú|. Aug. Szept. okr. Nov. Dec. Ossz.

Kłiz|ekedés

(óľa)
70,5 99 133 123 114,5 120 112,5 65,5 1)5 79 7ą5 l1ĺ 8'5

Vásáľ|ás

(óľa)
I 5 4,5 a

J 7 ?5 5 J Á'5 6,5 61

Ugyintézés )5 4,5 J ?5 J 2 0,5 0,5 27,5

/?a
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VŻ.

(ĺíra)

Központ

(óľa)
77,5 107 t17 t44,5 r16 l5 8,5 r07 54 79 59,5 99 96 1209

Pedikűr

(óľa)
5 1,5 8l 79 68 78,5 61,5 88,5 68,5 90 60 80,5 45 8s2

Pedikíiľ

(fő)
55 57 67 57 60 50 76 58 76 50 t3 39 718

Gyógytoľna

(fő)
316 3s3 493 5tt 354 Á <,7 256 128 82 r25 143 109 3193

Gytígytoľna
118,5 129,5 160 r33 t39,s 158 133 54,5 74 80,5 89,5 67,5 1337,5

(ora)

Masszázs

(fő)
198 294 )zJ 261 2t7 189 242 t52 194 188 235 201 2694

Masszázs

(óľa)
141,5 178 190,5 748,5 t63 t64 159,5 t02 130,5 155 128 108 1768,5

Fodrász

(fő)
3l 46 r01 79 77 90 96 68 85 t0l t) 849

Fodľász

(óra)
28 64 t07 '17,5 85 92,5 98 78 98,5 1t'l 90 935,5

A felsorolt tevékenységeket végző kollégák ktizül szükség esetén többen is részt vesznek a
gondozói munkában, így a tźh|ázatba bekerült a vásárlással' ügyintézéssel, és közĺjs
sondozással töltött órák száma is.

A pedíl<ĺíĺ-ésfodŕáśz szolpá1Ĺmásokađ2o15-b-en öśszesen 80531o=Ftós-sze*g_tiTéÍítláŚidí1-
keriiltbefi zetésre,melyaza|źhbitáb|á7atokbaĺrészIetezvelátható:

Szolgáltatásokból befolyt térítési díjak

Fodľász Pedikűľ

Januáľ 15.690.- Ft 21.545.-Ft

Febľuáľ 33.170.- Ft 31.710.- Ft

Március 46.f95.-Ft 28.740.-Ft

Apľilis 27.875.- Ft f0.200.-Ft

Május 50.060.- Ft 33.075.- Ft

Június 61.335.- Fr 23.040.- Fr

Jrilĺus 45.950.- Ft 39.890.- Fr

^^ )6
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Augusztus 21.025.-Ft 25.145.-Ft

Szeptembeľ 25.885.- Fr 39.375.-Ft

októIrel. 42.260.-F. f4.745.-Ft

November 59.050.-Ft 40.750.- Ft

December 29.455.-Ft 19.454.-Ft

Osszesen 458.050.- Fr 347.760.-Bt

Térítési díjak

Az ellátást igénylő a szolgá|tatő intézmény á|ta| nyújtott e||źúásért, térítési díjat köteles
ťlzętni. A házi segítségnyújtáséľt fizetendő térítési díj a jc]vedelem alapján megállapított
személyi térítési díj és az el]átottal töltött gondozási idó szoruata.
A személyi térítési díjat az igénybe vevő a tárgyhőt követő hó utolsó munkanapjáig köteles
az intézmény źt|ta| kij elĺi lt kol l é gának, gondo zónőnek s zámla ellenéb en me gfizetni.

A Józsefuárosi onkormányzat Képviselő testület többször módosított 2Il2011.(N.12.)
rendelete értelmében az intézményvezetőnek évente egy alkalommal lehetősége van a
térítési díjak mérséklésére vagy elengedésére. En. a|ehetőséget
á||apotamiatt, 5 fő vette igénybe, a gondozás esetében:

o 50oÁ mérséklésľejogosult: 1 fő
o I00%o elengedésrejogosult:4 fő

rossz anyagi-, és egészségi

A mérséklésre jogosultak, kérelmiikben 3 esetben kéľték az étkeztętés téľítési díjanak
mérséklését, v agy elengedését is.

Qondozottjaink többsége egy€dulśl,_Ięndszeres_-éĺr.yagrlámps'atéĹrlęm'lępnékJzéľt a
számltk kifizetése, a győgyszerek kiváltása utĺín a gondozási térítési díj kifizetése néha
gondot okoz.2015-ben eđdig a gondozási térítési díj hátralék cisszesen 69.łzIl-Ft, mely 11
fĺĺ gondozottat érint. A 11 ťőből 6 fő e|ha|źtlozott,1 fő pedig otthonba ment. A hátralékok
hónapos eloszlását mutatja a lenti tźh|ázat:

Gondozási hátľalék kimutatás

8.585.- Ft

s.925.-Ft

4.615.-Ft

3.805.- Ft

I0.lfj.-Ft

ř/
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Augusztus 0.- Ft

Szeptembeľ 13.836.- Ft

oktĺibeľ 0.- Ft

Novembeľ 0.- Ft

Decembeľ 19.730.-Ft

Osszesen 69.821.- Fr

2015.ben 11.156.168.-Ft <isszegű téľítési díj került befizetésre. A téľítési díj bevételek
részletes megoszlását a k<jvetkezo ttlblázat mutatja:

Gondozási téľítési díj bevétel

Január 784.680.- Ft

Február 849.114.-Ft

Március 845.384.- Ft

Apľilis 854.276.- Ft

Május 845.717 .- Ft

Június 937.101.- Ft

Jlilius 990.293.-Ft

Augusztus 889.102.- Ft

Szeptember 1.132.098.- Ft

0kÍóbeľ 1-036.841Jr-

November r.071.64r.- Ft

December 919.921,.-Ft

Osszesen 11.156.168.- Fr

Személyszállítás -,, idősbarát péntek,'

A keľĹiletben élő időseket segíti a szakmai egység által működtetett szemé|yszá|lítás. A
szo|gtitatás elődjeként a Dr. Kocsis Máté és Dénes Maľgit á|tal megtllmodott ,,idősbarát
péntek'' szo|gá|, me|y azért jött létre, hogy biztosítsa a szá||ítást azoknak a VIII. keľĹileti
idoseknek, akik egyénileg nem tudják megoldani, hogy az orvosi szakľendelésekľe
eljussanak. A 2010. szeptember elejétől működő program végül olyan nagy érdeklődést
váltott ki, hogy a kezdeti, péntekekľe korlátozott szá|Iitźsi idő további napokkal is bővĹilt
az évek során. Ennek keretein belul az egység héttrtől péntekig váI|alja, hogy szállítást
biĺosít a szakĺendelésekľe eliutni kívánó kerületi időseknek.
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A szakmai egységet felkereső idősek kimagasló többsége a Jőzsefvátosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ (1084 Budapest, Auróra utca 22-28.) renđelőjébe szeretne eljutni.
Szintén sok szállítás történik a Korányi utcai, vagy az orczy úti rendelĺíbe. Az idősek
korházi kivizsgálásokľa tcĺrténő eljutóshoz is gyakľan kóľnelĺ tőlünk scgítségeĹ:
leggyakoribb úti cél ilyen esetekben a Péterfy Sánđor Utcai Kórhźz, vagy a Baleseti
KözponĹ Mivel a segítséget kérők legnagyobb része egészségügyi á||apota ńiatt szeretné
igénybe venni a szo|gá|tatást, nem csak a szakľendelésekre való eljutásban, hanem a
hazaszáIIításban is igyekszĹink az idősek rendelkezéséľe állni.
Az érdeklodők telefonon keresztül jelezhetik igénytiket a szá||ítás iránt. A rövid
adatfelvéte|, és az időpont egyeztetés után minden esetben telefonon keľeszttil adunk
visszaje|zést az időpont véglegesítéséről.

A szállítások vállalés{t' kqoľdiná|ćnźú az-i.dosek-ęgygri kívánságéi-Ĺ ťlgyelęn'rbe-yévę
tesszfü. A program sikerességét mutatja, hogy 2013-ban ĺjsszesen 64, Z}t[-ben 223
szállításunk volt' 20l5-ben pedig 518 alkalommal jutattuk eI az időseket a kívánt
intézményekbe.
Ahogyan az adatokbo||áthatő, a szo|gtĺ|tatás igénybevétele 2}I4-tőtfolyamatosan növekvő
tendenciát mutat, 2015. évľe egyre ismertebbé váIt az idősek kĺizött ez a|ehętóség, van
olyan ellátott, aki havonta több alkalommal veszi igénybe a szo|gá|tatást, mivel egyénileg
nem tudja megoldani, hogy az orvosi szakĺendelésekĺe eljusson.

A száIlitások havi lebontásban, a kĺivetkező táb|ázatban láthatóak:

*Az alacsony szállítási szám oka a gépkocsivezető augusztusban kivett 2 hetes szabadsága, és a Nappali
EllátáS káptalanfiiľedi nyaralásán való ľészvétele, ahol az üdülésen résztvevő időšek szti|ítźtsáről
gondoskodott.

I. il. III. IV. v. vr. VII. VIII. IX. x. xr. XII. Ossz.

41 46 7t 41 43 47 43 38 52 63 49 19 518

A hĺÍzi segítségnyújtós 2015. éves adatai összefoglalva: 
I

- A gondozottak számatárgyév 01.01-én: I41ť('

- A gondozottak számatárgyév 72.3|-én:150 ftj

- Tárgyév folyamán ellátásba keru|t:92 fo

- Tárgyév folyamán ellátásból kikeľült: 83 fő

- Lźúogatźsok szźma: 14810

- Gondozási órák szźtma 19230'5

- Téľítési díj bevétel: 1 1 .156.168.-Ft

- Térítési díj hátra|ék: 69.821.-Ft

/
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4.2. Szociális étkeztetés

Szakmai egységünk a szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít azon
ľászorulók (életkoľuk, betegségfü és szociális helyzetük miatt) szěĺmáta, akik önmaguk
tészéte taľtósan vagy átmenetileg nem tudják ezt megtenni.
Az el|átás igénybe vétele önkéntes, az ę||átás az igény|ő vagy törvényes képviselője
íľásbeli, vagy szóbeli kéľelmére történik. Az e||átás irĺínti kéľelmet az ellátást igénybe
vevő, j ĺivedelemigazo|ásáv al szakmai egység telephelyén nyujtj a be.
Az ę|Iátottak ľészére az éIelmet 2015.01.01-2015.10.31-ig a Sodexo Magyaľorsztą Kft.
biztosította. Az igénybevevők egészségi állapotuktól fiiggően nem csak normál, hanem
kímélő vźitozatot is kérhettek. Ebben az esetben orvosi igazolrźs bemutatása volt
szfüséges. Az étel kiosztása töľténhetett hźĺzhozszá|lítással, a klubokban helyben
fogyasztással és elvitellel.

Az önkormźlnyzatnak naponta egy adag étel 856.-Ft-ba kertilt. A
étkezést igénybevevők ľészére hźuhoz száIlított ebéđ kĺiltségeinek
októberi g az a|źlbbi táblź.zat mutad a:

szakmai egységnél
alakulását januártó|

Hónap

Bľuttó havi

kiiltség

(HSz)

Adagszám

(Hétfő.Péntek)

(Hsz)

Adagszám

(Szombat.Vasáľnap)

(HSz)

Adagszám

łisszesen

(HSz)

Januáľ 15.385.744.-Ft 12 4r3 5 561 17 974

Február 14.016.r44.-Ft rr 936 4 438 16 374

Március T4.9r2.376.-Ft I2 596 4 82s 17 421

Apľilis 13.862.920.-Ft II 637 4 5s8 t6 195

Május 13.828.680.-Ft t0 2s4 s 901 t6 155

Június 13.25r.736.-Ft 11 599 3 782 15 381

Július 13.641.216.-Ft rf 065 3 871 15 936

Augusztus 13.455.464.-Ft 10 407 5 312 15 719

Szeptembeľ 13.027.464.-Ft 11 403 3 816 l5 2r9

oktĺíber 13.321.072.-Ft 10 8s4 4 708 ts s62

Osszesen: 138.702.816.-Fr 115 164 46 72 161 936

2015. november 1. napjátő| a szociális étkeztetést Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuaľos onkoľmĺányzataíj szo|gá|tatőva|, a PENSIO Minóségi Kozétkęztetés Kft.-vel
kötött szer zó dés tita| bizto sítja.
Az igénybevevők egészségi állapofuktól fiiggően szintén igényelhetnek epés/gyomĺos, és
cukros vá|tozatot is, erľől szóló orvosi igazolásuk a|apján. Az éte| kiosztása továbbra is
hźnhozszá|lítássa|;a klubokbanłelybenfogyasztássa1és_elvit€l1€Höľténik.-
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Egy adag normál étel kerekített bruttó źra I.LO .-Ft, míg
e gys é gnél étkezé st i g énybevev ők r ész& e hź.z:ho z szál|ított
uto I s ó két hónapb an az a|ábbi táb|ázat mutatj a :

a diétásé 1.435.-Ft. A szakmai
ebécl kciltségeinek alakl|ását az

Bruttĺí havi

ktiltség

(HSz)

Adagszám

(Hétfő-Péntek)

(HSz)

Adagszám

(Szombat-

Vasárnap)

(HSz)

Adagszám

łisszesen

(HSz)

16.636.929.-Ft

rr.776.763.-Ft

28.413.692.-Bt

Elldtottak

A 2015-ös évet 616 fovel nyitottuk, és 5I2 főve| zártuk.
és 356 esetben szüntettünk meg ellátást. Az étkęztetést
évhęz képest nincs változás. Az életkoľuk, és egészségi
szociálisan rászorulók száma a legmagasabb :

Eziđő alatt252 új felvétel töľtént,
igénylők összetételében a tava|yi
állapofuk miatt igénylők mellett a

Szociális étkezésben ľészesĺilők megoszlása jövedelem szeľint (fő) Ellátottak

számźnak

alakuIása

íŕe|ips hqrri
Hónap

28.500 Fr

alatt
57 000Ft-ig 85 000 Ft-ig ll4 000 Ft-ig

t 14 000 Fr

feleft
{łÝrJýD!4'!

Iétszám*)

Januáľ 325 r52 72 49 55 6s3

Febľuár 328 149 72 53 51 653

Máľcius 326 149 75 51 55 656

ApriIĺs 309 145 76 52 52 634

Május 312 r44 78 53 52 639

Június 287 147 74 47 52 607

Július 286 r48 76 49 52 611

Augusztus 286 r49 77 47 55 614

Szeptembeľ 285 150 77 48 50 ó10

oktĺibeľ __213_ 1ą{ 70 46 44 tÁR
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November 27r 134 74 43 43 503

December 254 t25 69 41 39 528

ta teljes havi létszám ąz adotÍ, hónapban végleg megszűnők, szünetelők és új igénybęvevők adatait
tartalmazza

Az étlreztetést igénybe vevők nem-, és kor szerinti ása a következőké alakult:
Etkeztetést igénybe vevők száma (fő)

I. il. III. rv. v. vr. vII. vIIr. IX. x. xr. XII.

Férfi 30s 315 316 299 302 290 293 292 294 274 273 f59

J'.{ő 348 338 340 -335 337- 4rq- -318 122 116 294 292- 269-

Ossz. 653 6s3 656 634 639 607 611 614 610 568 5r5 528

E|etkor szeľintÍ megoszlás nőknél

Hó 19-39 év
40-59

év

60-69

év

70-79

év

80-89

év
90 felett Osszesen

Januáľ 3t r37 80 4I )t I6 348

Februáľ 36 137 79 4I 30 15 338

Máľcius 36 138 79 42 30 15 340

Aprilis 3l 135 77 43 27 I6 33s

Máius 3t 134 79 44 27 t6 337

Június 29 126 77 44 25 T6 317

Július 27 r2s 81 44 25 16 318

Augusztus 27 r27 81 45 26 I6 322

Szeptembeľ 28 125 80 4I 26 I6 316

október 26 I16 75 )t 26 I4 294

Novembeľ 26 I17 73 36 27 13 292

Decembeľ 2t 108 70 1a
JJ 24 13 269

,jr
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Eletkoľ szerinti megoszlás féľfiaknál

Hó 19-39 év
40-59

év

60-69

év

70-79

év

80-89

év
90 felett osszesen

Január 45 151 74 I7 11 7 305

Februáľ 47 r54 79 T6 t2 7 315

Március 47 151 82 15 1,4 7 316

Aprilis 42 r40 81 16 13 7 299

Május 43 138 84 t8 I2 302

Június Ą0- 19p. _86 __,la 11 --190
Július 41 r29 88 I7 11 293

Augusztus 40 127 92 15 11 7 292

Szeptembeľ 40 t27 95 15 11 6 294

október 38 118 92 t2 9 5 274

Novembeľ 38 r20 91 l2 7 5 273

Decembeľ 34 IT7 85 12 4 259

Térítési díjak

A Józsefi'árosi onkormányzat Képviselő testĹiletének ttibbször módosított
2Il20I1.(N.12.) rendelete a|apján az étkezésért az e||átott térítési díj fizetésére kötelezett,
melyeLminden-ľrónap_5-_napjáig-havonta előrą- a _Józsefvźnĺxi_Szociális Szolgáltató és-
Gyermekjóléti K<izpont źL|tal kiállított szźlm|a ellenében köteles megfizetni az egység
telephelyén, az ę|Iźńott mozgáskorlátozottsága esetén pedig annak lalłcímén. Ennek
éĺtelmében a jarőképes ellátottaknak a szakmai egység pénńarábarl van lehetőségük a
befizetésre. A mozgásképtelen ellátottak esetében a hazi segítségnýjtásban do1gozó
gondozónők juttatják e| a szám|ét az e||átotta|<hoz, s szedik be a téritési díjákat.
Amennyibęn aZ ellátott fizetési kötelezettségét elmulasńja, étkezését szüneteltetjük, a
térítési díj rendezéséig. Az intézmény szo|gáItatásait igénybe vevő részérę a ťlzętenđő
téľítési díj összegét az intézményvezető konkľét összegben á||apitja meg, és arróI az
ellátást igénylőt az ellźtás igénybevételét megel ozóeĺ írásban tájékoztatja. A személyi
térítési díj nem ha|adhatja meg az intézményi térítési díj ö sszegét.

A térítési díj az igénybevevő jĺivedelme a|apján számolódik ki. 2015.01.01-2015.10.3l-ig
az ellźltottak csak alapdíjat fizettek. 20l5.|1.01-től helyben fogyasztás esetén a|apdíji,
elvitel esetén a|apđfiat és csomagolási díjat, kiszállítás esetén pedig a|apdíjat,..o-ugoiá.i
és kiszállítási díjat is fizetnek.
A szakmai egység belső szabályzata a|apjarl lehetőség van kedvezmények igénybevételére,

___-- __-Ínely a|apjał+aĄgénybevevőĺnentesülhet-acsomagolásĹés/:łagyszałłitási{íialół'
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A Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő testiilęt többszĺjľ módosított f1l2011. (N.12.)
rendelete ételmében az intézményvezetőnek évente egy alkalommal lehetősége van a
térítési díjak méľsékléséľe vagy elengedésére. En. aIehetőséget ľossz anyagi-, és egészségi
állapota miatt, 8 fo vette igénybe:

o 50%o méľséklésrejogosult: 1 fo
C I00%o elengedésrejogosult:7 fő

Az ebédből befolyó térítési díjak összege 2015-ben 25.464.449.-Ft volt, az a|źlbbiak
szeľint:

Etkezési téľítési díj bevéte|

Januáľ 2.390.355.- Ft

E.phľrráľ ? ĺ1ÁR05 F'Í

Máľcius 2.170.705.- Ft

Aprilis 2.492.185.-Ft

Május 1.797.645.-Ft

Jrĺnius 2.205.180.- Ft

Július 2.232.370.-Ft

Augusztus 2.019.555.- Ft

Szeptembeľ t.993.784.-Ft

októbeľ 1.985.175.- Fr

Novembeľ 2.04r.320.-Fl

December 2.019.370.-Ft

(rsszesen 25;:464:449:TT

Az étkezési térítési díi hatra|ék 245.00I.-Ft volt' melynek havi eloszlását a következő
táblá.zat mutatja:

ĺ hátľalék kĺmutatás

Januáľ 22.880.-Ft

2.180.- Ft

t
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Augusztus

Szeptembeľ 9.645.-Ft

októbeľ 3.815.- Fr

Novembeľ 44.140.- Ft

December 113.351.- Fr

Osszesen 245.001.- Fr

2015-ben a hátralékos 70 fő ellátott kĺizĹil 4 fő e|ha|á|ozott,7 fő pedig ismeretlen címľe
kĺjltĺizött. A fennmaradó tartozźst felhalmozó e||átottakat levélben éľtesítettük

+zásukłól-AzebédJérítési-díjhátralék<isszege_az_dgręÍłzetésnek.kĺjszĺinhetően'aZ.-,'.----
e|i|zo évekhez képest jelentősen csĺjkkent.

Normatíva

A szociális étkeztetés normatíváj a az a|ábbiak szerint alakult a munkanapok, és az adagok
számának fi gyel embe vételével :

Kĺszállítot t étkeztetés munkan apokon

Hó Munkanapok száma Adag Noľmatíva

Januáľ 2I 12 413 591,10

Febľuár 20 1r 936 596,80

Máľcius 22 12 596 572,55

Apľilis 21 rt 637 554,14

Máius t9 r0 2s4 539.68

Június 22 lt see 527,23

Július ĄĄz5 12 065 524,57

Augusztus 20 r0 407 520,35

Szeptembeľ 22 II 403 518,32

októbeľ 21 10 854 516,86

Novembeľ fl 10 481 499,10

December 22 7 4s5 338,86

Osszesen 254 133 100

Atlag 21 11 092 524,02

a ps'
qł

/Í

7



ĺozsrľvÁnosr
szocĺÁus szoĺ,cÁlľłľó És GypnunxĺolÉľr rozľoľľ

SzociáIis étkeztetés a datainak összesítése :

- 2015.01 ,0I. az ellátottak száma..616 ft'

- f0I5.12.3I. az ellátottak száma: 5l2 fő

- Tárgyév folyamán ellátásba került: 252 fő

- Tárgyév folyamán ellátásból kikerült: 356 fő

- Térítési díj bevétel: 25,464.449.-Ft

- Térítési díj hátľalék: 245.001.-Ft

- SzeméIy-ijeltétęIelĺ-

A szakmai egység szervezési, kooľdinációs, és ellenőrzési feladatait 3 fo csoportvezető
|átja e|. A házi segítségnyújtásban jelenleg 21 gondozóno, két csoportban dolgozik.
Kĺiziilük 3 fő képesítés nélkül. Az e||átottak komfortérzetének javításźtban. fizikai-, és
egészségi állapotának szinten tartásában 2 fo győgy masszőr, 2 fo győg7Ąomász, T fő
pedikűľös és 1 fő fodrász segédkezik.

A gondozók munkájuk során nagy ťtzikai és mentális igénybevételnek vannak kitéve nap,
mint nap. Ezt a terhelését tükľözi, hogy az elmúlt években kiugróan sok volt a
betegállományban eltĺĺltĺitt napok száma. 20l4-ben összesen 918 napot voltak
betegállomttnybaĺ a kollégfü, 2015-ben pedig 550 napot. A254 munkanap alatt. ęz minden
nap tń|agosan 2 (2,2) fo betegállomtnyban lévő embeľt jelent. Ugyanezen ido a|att,
naponta atlagosan 4 (3']) fo volt szabadságon. A két értéket összeadva láthatjuk, hogy az
elmúlt évben naponta 6hianyző fővel műkĺjdĺitt a szahnai egység. A betegállományľa, és a
szabadságokľa vonatkoző adatokat ľészletesen a k<ivetkező táb|ázat mutatja:

Betes Szabadsáp
Hó

Fő Napok szdma 
,

Fő Napok száma

Januáľ 21 115 26 36

Febľuáľ 6 5t T6 64

Március 8 92 2I 38

Apľilis ) .ĄJZ JZ 60

Május 5 28 2.5 '70

Jrinius I l0 26 86

Július I 5 .ĄJZ 160

Augusztus a
J

Ą.JJ 36 rt7

Szeptembeľ ĄJ t5 20 5t

-október q Á'A lo 5R
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Novembeľ 8 55 I7 )z
December 7 64 29 160

Osszesen 550 932

A nehézségek ellenére a gondozók minden esetben igyekeztek szakszeriien ellttni az
időseket. Munkájukat azonban gyakľan nem tisztelik' munkakönik miatt lenézik őket. A
szociális szférábandolgozók, és az e||átottak közcjtt is akadnak olyanok, akik sajnos inkább
''bejárónőként'' tekintenek a segítőkľe. Így sok esetben ahozzźrtk fordulók csak lakásuk
t{ą!qlĺtásábą4-szęr91nénę.tJęgl!rygetkapni,gondozásE łqet.
A megterhelő feladatokon tul egyre nagyobb nehézséget jelentenek a területen
élőskĺ'dők (pl. polosk a, tetu, csótány, bolha).

megjelenő

Aházi segítségnyújttshoz és szociális étkeztetéshez szorosan kapcsolódó adminisztrációs
feladatokat 1 fiő gonđozásért felelős adminiszttátor, és 1 fr étkeńetésért felelős
adminisztľátor |atja el. A szakmai egységben egyéb felmerülő adminisztrációs
tevékenys é geket 2 fij áIta|áno s admini s ztr átor v é gzí,

Szakmai gyakoľlat
A Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakisko|a 12 fo, szakmai gyakor|atáttöltő fiatalt
küldött hozzáĺtk, akik 2015.06.|6. és 2015.07.13. között felváltva do|goztak a Nappali
Ellátás, az Időskoruak Átmenti otthona, és a Házi segítségnyújtás és Sňciális étkeztetés
szakmai egységeinél'
A szakiskolából szeptembertől 3 hónapig hetente kétszer újabb 28 fő étkezett gyakorlatľa.
Ebből Il fő a Házi segítségnyujtás és Szociális étkeztetés szakmai egys-.egében 

'_I7 
fő pedig

három szakmai egységben (HSZ, NE és lÁo; ĺelvaltva ttjltötte gypJía.Eäňi:'.-'}.'v7/,'.' ÍJ.::i t'^'.|. I f,:'] j,'. \:'
ĺ.ť'|:..'' \:,j és c .'j,',..:.'.

.,,.i,i, oÜ'." . "ło^*ł.'.
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4.3. Számszaki beszámoló sziiveges éľtéke|ése

4010 4 cím IJázi Segítsé gnyúj tás

4.3.1. Kiitelezően ellátandó feladatok

Ft

Megnevezés
Eredeti

eloiránvzat
Módosított
e|oiránvzat

Teljesített
e|őjránvza|

Teljesítés
(%\

Szernélyi juttatások 48084 5s605 55605 100,0

Munkaadókat terhelő j áľulékok 14s43 16575 t6575 100,0

Dologikiadások 165817 172950 r72733 99,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

Egyéb mrĺködési célú kiadások 0 f4042 f4042 100,0

Műktidési kiadások összesen 2f8444 269172 268955 99,9

Beruházások 1016 r016 746 ą. Al5r1

Fe|újítások 0 0 0

Egyéb fe|halmozási ki adások 0 0 0

Felhalmozási kiadások iisszesen : 1016 1016 746 73,4

IflADASOK OSSZESEN ffg460 270188 26970Í 99,8

Intéznényi működési bevételek 39971 4050 1 41370 10f,1

Működési célú támogatás
á1|amhánartás o n be l ü lről 0 f404f 24042 100,0

Működésĺ bevéte|ek iisszesen 39971 64s43 6s412 101,3

Ir ány itő szerv i tám o gatás ként
fo lyósított támogatás j óv áír ása

189489 f05645 24f693 118,0

E|őzó év i e|őir ány zat nar adv ttny
igénybevétele

0 0 0

Finanszíľozási bevételek 189489 f05645 242693 118,0

BEVETELEK OSSZESEN 229460 270188 30810s 1r4,0

A 40104 címen belül a kĺjtelező feladatok költségvetése, a módosított előiźnyzatok
artnyában, a teljes cím költségvetésének 73,4 %o-a.

Az eloirźnyzatok a módosítások soľán összességében mindössze |7,7 oÁ.al nottek. A
telj e sítés ek ehhez vi szonyítva 9 9'8 rca|izál ódtak.

A feladatok ťlnanszírozása vegyesen, intézményi működési bevételből (térítési díj bevétel)
és irányító szervi támogatásbólvalósult meg.

A kötelező feladat engedé|yezett|étszźtma 30 fő.

-68'
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4.3.2. onként vállalt feladatok

EFt
Megnevezés Eľedeti

e|őirányzat
Módosított
e|őirál.ryzat

Teljesített
e|oirźtnvzat

TeIjesítés
(%\

Szemé|yi juttatások 1192f 13934 8616 61,8
Munkaadókat terhelő i áľul ékok 3589 4413 2914 66,0
Dologi kiadások 64893 ss986 55942 99,9
Ellátottak pénzbeli j uttatásai 0 0 0
Egyéb működési célú kiadások 0 23319 23319 100,0
Míĺködési kiadások iisszesen 80404 976s2 90791 93,0
Beruházások 0 0 0
Felújítások 0 0 0
Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
Felhalmozásĺ kiadások iisszesen : 0 0 0
KIADASOK OSSZESEN 80404 97652 90791 93,0
Intézményi működési bevételek 13729 rt26s 7398 65,7

Működési célú támogatás
á||alnhtztartáson be l ü Irő l 0 24856 f48s6 100,0

Mĺĺ ködési bevételek összesen 13729 36121 322s4 89,3

Ir źrry ítőszervi támogatásként
folyósított támogatás j óváírása 66675 6153 I 88088 743,2

E|őző évi e|őirány zat maradv ány
igénybevétele 0 0 0

Finanszíľozási bevéte|ek 6667s 61s3t 88088 143,f

BEVETELEK OSSZESEN 80404 976s2 120342 123,2

Az önként vźt||a\tfeladatok: 
I

o Hétvégi szociális étkeztetés
o Fodrász szo|gá|tatás
o Pedikűr szo|gá|tatás
. Gyógľtorna szolgáltatás
o Gyógymasszőľi szo|gáItatás
o Cafetéria (33 főre)

Az önként vállalt feladat engedélyezett|étszáma 5 fő.

A címen belnl az ĺinként vállalt feladatok költségvetése, a móđosított e|őirányzatok
arányában, a teljes cím költségvetésének 26,6 %o-a.
Az előirányzatok a módosítások során ĺlsszességében mind<j ssze 2I,4 %o-a| novekedtek. A
teljesítések ebhez viszonyítva 93 %o-banrea|izźůődtak az e|őirźnyzatokatnem lépték tul..
A feladatok ťrnanszíľozźsa vegyesen, működési bevételből (26,8 yo), és iranyító szervi

n
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5. N,ąppeĺl EĺĺÁrÁs (JSzSzcvK-NE|
A nappali ellátást biĺosító intézmény az e||źúást igénybe vevők részére szociális,
egészségi, mentális állapofuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgtitatást nyújt, a
helyi igényeknek megfelelő kĺizĺisségi programokat szeÍvez, valamint helyet bińosít a
kĺizösségi szervezésu programoknak, csopottoknak. Biztosítja, hogy a szo|gá|tatźs nyitott
foľmában, az el|átotti kör és a lakosság á|ta| egyańnt elérhető módon működjön.
Igény esetén szociális étkeztetést is biĺosítunk, az ebéđet 20|5. októbeľ 3l-ig a Sodexo
MagyaľorszźĺgKft. száL|itotta,2015. novembeľ 1-től a Pensio Kft. szállítja a klubokba. Az
étel elfogyasztható helyben, vagy elvitellel. orvosi igazolás a|apján diétás étkęzést (cukľos,
epe- és gyomorkímélő) is tudunk biztosítani.

5.ĺ.. Időskoľrĺak nappali e|látása

Az időskorúak nappali ellátásában nagy f,lgyelmet fordítunk mindazokľa, akiknél
hiányoznak a táľsadalmi támogató ľendszerek, fóképpen a család, rokonság.
Munkánk sorĺĺn igyekszünk pótolni ahiányző csaláđi gondoskodást.
Célunk, hogy az elmagányosodott, egyedtilálló idős emberek helyzetiikből adódóan ne
keľüljenek hátrányos helyzetbe, idos koruk ellenére noľmál, kiegyensúlyozott
életkĺiľülmények közĺjtt élhessenek. A szo|gá|tatás biztosításával javulhat az egyén
életminosége, a közĺisséghezva|ő tartozás éľzése által megelőzhető azizo|áciő.

Az időskorúak klubjainak igénybe vétele a kerületi idősek számára téľítésmentes Budapest
Főváľos VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkoľmányzat Képviselő-testületének többször
módosított 2ll20l1 (N.12.) rendelete a|apjan. Ez nagybaĺ hozzájáru| ahhoz, hogy
időseink anyagi helyzetiikĺe való tekintet nélktil látogathatjak az idősek klubjait és vehetik
igénybe szol gáltatásainkat.

T-elephď
o Ciklrímen ldőskoľúak Klubja (1081 Budapest, II. Janos Pá]' pápatér |7.)
. Napráforgó Időskoľúak Klubja (1089 Budapest, Delej u.34.) 

.

. Őszikék Időskoruak Klubja (1082 Budapesi, Baross u. 109.)
o Reménysugáľ Időskoruak Klubja (1084 Budapest, Mátyás tér 4.)
o Víg-otthon Időskoruak Klubja (1081 Budapest, Víg u.l8.)

Az idősklubok 8.00 _ 16.00 &źigtartanak nyitva.

Äz engedé|y ezetl f ér őhely szám klubonként 6 0 fő.

łł
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Az ellátási és étkezési napok számának alakulása az időskoľűak klubjaiban
(noľmatíva adatok)

201s.01.0 1 - 2015.12.31.

Hĺínap Cik|ámen Napľafoľgó oszikék Reménysugár Víg-
Otthon Osszesen

I.*
látoeatás 892 IilO 1 260 961 | 211 5 434
étkezés 696 5s6 363 356 609 2 s80

il.* látogatás 942 I 055 1 200 919 I 164 5 280
étkezés 660 519 55 I 364 570 2 4s0

III.
látogatás I 010 I 100 | 320 983 | 293 5 706
étkęzés 664 574 428 393 631 2 690

IV. * látosatás 86s 1 043 | 260 929 | 217 5 314
étkezés 6t6 492 416 346 581 2 451

v.* lfioÉatáŚ- 661-- --941- 140- ) 73Ą - 4751
étkezés 43s 372 342 418 556 2 t23

VI. * lźttogatás 87s I 082 I 315 949 I 265 5 48ó
étkezés 566 465 329 5il 649 2 520

VII. látogatás 920 1 037 1 377 977 I 217 5 s28
étkezés 602 488 342 472 693 2 597

VIII. látosatás 764 904 1 194 8s2 I 083 4 797
étkezés 486 414 308 318 614 2 140

Ix. látosatás 939 1 040 | 276 | 025 | 203 5 483
étkezés 560 524 351 405 649 2 489

x. |átogatás 94s 996 I 257 l 030 I 183 5 411
étkezés 536 460 361 385 673 2 415

XI. látosatás I 003 r 001 I 239 | 026 l 182 5 451
étkęzés 531 459 357 380 628 2355

XII. látogatás 933 960 1 298 l 071 1 187 5 449
étkezés 548 471 384 474 JIT 2 448

Osszesen
|átogatás r0 749 12,269 l5 136 tt s97 t4 339 64 090
étkezés 6 900 5 794 4 318 4 822 7 424 29 2s8

(*A táblĺźzat eltérést mutat ą 20I5, éviféléves beszámolóhoz kĺźpest. Indok: A jeĺenlegi adatok a 20I6.01,I9-i
, NRSzH-Tevadmin ądatokat tarĺalmązzą' Az iitközések kesőbĘ jelentek meg, mint ahog,,an a hqvi adątokat

zárjuk. Afenti táblózat a javított szómokat tartalmazza.)

Kihasználtság aránya havonta:

Janutr; 5434:21 nap : 258,7 6:5 : 51,7 5 : 86,2 %o

Februaľ: 5280:20 nap: 264,00:5:52,80:88,0 %
Marcius:
Április:
Május:
Június:
Július:

5706:22 nap : 259,36:5 : 51,87 : 86,4 %o

5314:2I nap : 253,00:5: 50,60 :84,3 o/o

475I:19 nap:250,00:5 :50,00 :83,3 %o

5486:22 nap : 249,36:5 : 49,87 : 83,1 Yo
5528:23 nap : 240,34:5 : 48,06: 80,I %o

Augusztus 4797:20 nap : 239,85:5 : 47,97 :79,9 %o

Szeptember 5483:22 nap:249,22:5 : 49,84 : 83,0 %o

októbeľ 5411:2|nap : 257,66:5: 51,53 : 85,8 %o

November 545I:2I nap: 259,57:5:51,91 :86,5 %o

---Đecember 
_ - 5 4 49 :22' ĺap :24? ś8.{.:49 H2fs/t-

"{r
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Látogatási napok száma ĺisszesen: 64 090

20t5. 01. 01. _ 12.31. köziitti kihasználtság: 64090'254 ĺap:252,32:5 : 50,46 :
84'l oÁ

Az e||átottak nem és koľ szeľinti megoszlása
2015.01.01 - 2015.12.3I.

Hĺínap 40-59
évig

60-64
évig

6s-69
évig

70-74
évÍg

75-79
évig

80-89
évig

90 év
felett

L F: 19

N:27
F:27
N:29

F:22
N:37

F: 19

N:31
F: 10

N:28
F: 12

N:34
F:5
N:1

il F: 19 F:26 tr. )) F.?O F.O F: 11 F:5
N:24 N:27 N:37 N 31 N:29 N:33 N:1

ilI. F: 18

N:24
F: 28

N:27
F:27
N: 38

F:20
N:31

F:9
N:29

F: 11

N:29
F:5
N:1

rv. F: 17

N:24
F:26
N:27

F: 19

N:37
F:20
N:31

F:9
N:28

F: 11

N:28
F:5
N:1

v. F: 17

N:25
F:28
N:27

F: l8
N:37

F:2I
N:31

F:9
N:28

F: 10

N:31
F:5
N:1

vI. F: 18

N:24
F:28
N:27

F: 18

N:36
F:21
N:30

F:8
N:27

F: 12

N:28
F:5
N:l

VIL F:17
N:20

F:28
N:26

F: 19

N:35
F:22
N:34

F:7
N:29

F: 10

N:28
F:3
N:1

VIII. F: 17

N:20
F:28
N:25

F: l8
N:36

F:21
N:33

F:8
N:25

F: 10

N:27
F:3
N:1

Ix. F: 18 F: f7 F: 19 F:22 F:8 F: 10 F:3
N:20 N:25 N: 37 N:35 N:25 N:28 N:1

x. F: 18

N:20
F:27
N:27

F: 18

N:35
F:21
N:34

F:8
N:27

F: 10

N:27
F:3
N:1

xr. F: 16

N: 19

F:30
N:26

F: 18

N:38
F:21
N:34

F:9
N:27

F:9
N:26

F:3
N:1

XII. F: 16

N: 19

F: 30

N:26
F: 18

N:38
F:21
N:34

F:9
N:27

F:9
N:26

F:3
N:1

Osszesen F:210
N:266

F:333
N:319

F:230
N:441

Bz 249
N:389

F: 103

N:406
F: 125

N:345
F:48
N: 12

Mindösszesen 476 6s2 671 638 509 470 60

F.éľfiak łisszesen: 1298 fő = 37 yo

Nők iisszesen: 2178 fő = 630/"

t
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Mĺndtisszesen : 3 476 fő: 100
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A női klubtagok |étszćĺmamajdnem kétszerese a férfiakénak. A legtöbb klubtag a65-69 év
közĺjtti korosztálybatartozIk. A legtĺibb féľfi a 60-64 év közötti korosztályba, a legtöbb nő
a 65-69 év kcjzötti korosztályb atartozik. Érdekesség, hogy a 90 év feletti korosztá1yban
tĺjbb a férfi ellĺĺtott.
A nemek szerinti megoszlás klubonként változó képet mutat, de elmondhatjuk, hogy a nők
aránya magasabb a féľfiakénál. Ez nagyban meghatározza a klubokban folyó
fog|a|koztatást és a progľamok szetkezetét is.

A klubokban a kiivetkező szolgáltatásokat biztosítjuk:

o szabađidős programok szervezése
. egészségiigyi alapellátás megszervezése sziikség szerint, szakellátáshozva|ő

hozzti1ltás segítése
o hivataloš-iigyéklňtéŹéŚěnek SegÍtéSe_ -
o életvitelre vonatkoző tanácsadás. é|etvezetés sesítése
. speciális ĺinszerveződő csoportok támogatása
o mentális tanácsadás
o egyéni és csoportos gyógýorna (ingyenes Budapest Főváros VIII. keľĹilet

Józsefuárosi onkoľman y zat Képviselő-testĹiletének többszĺir móđosított
2I l20I1 (IV. 12.) rendelete a|apján)

o fodľász
o pedikűr
o masszélzs (ingyenes Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi

onkoľman y zat Képv isel ő -testületének többször módo sított 2 I l 20 11 (IV. 1 2. )
rendelete a|apjźn)

Szeptemberben a mentálhigiénés munkatárssal a đemencia kórképpel összeftiggésben
MMSE _ Mini Mental Teszt (Mini Mental State Examination) és óľa teszt felmérést
végeztĺink, mely felmérést 2016-ban folýatni kívánunk (a2015-ĺls felmérés eredménye a
mentálhig-iďnéśbeśzffi ló-b

I

Látogatási és eseménynapló adatok
201s. 01.01.- 2015. 12.31.

Tevékenység L TL nI. rv. v. vI. VTI. VIIT. IX. x. xI. XII. Ossz.

Öo

N

z

Egyéb 31 41 65 36 109 I 3g* t42 165 160 130 156 134 1308

Ugyintézéshez
segítségnyújtás 4 2 t4 27 t9 22 JJ 31 )z 4l 22 25 ,11

Mentális
tanácsadas 10 t2 90 97 1"1 66 JJ 14 39 41 20 2l 520

Szabadid<ĺs
Droqľam'- t 1t0 1055 I 100 I 043 941 1082 103'7 904 1040 996 I 00r 960 12269

"{/
Y3_
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ť

Egyéb 5l 46 8'l )U 65 82 JY 29 3r JJ 20 595

ĺJgyintézéshez
segítségnyújtás

21 8 16 25 17 r9 2l 18 25 2'1 16 l5 2f8

Mentális
tanácsadás

t6 21 3l 21 23 9 z+ ZJ 27 40 41 JJ 3lĺ

Szabadidős
program

l2t1 ĺ|64 t293 1217 r134 1265 t217 I 083 1203 I 183 1182 1r87 r4339

.o

N

Egyéb 55 87 103 69 85 87 72 28 52 4 32 3Z 706

Ügyintézéshez
segítségnyújtás

24 1l 6 13 t7 t4 19 ll 28 t4 J) 26 218

Mentális
tanácsadiís

f7 16
.,Á

21 l6 26 17 3l
'I

f9 .Á 24 f92

Szabadidos-
pľoglam

-I260. -1194" tf16 -t257Lfuu rStv tfov I l4U lJt) |5ĺl I z5y I z,ó l5tJo

o
.6

(J

Egyéb 90 99 144 63 21 56 117 112 141 102 123 115 t r83

Ügyintézéshez
segítségnyujtás

l3 1 0 z 0 z3 15 5l 42
^<

5 5 203

Mentális
tanácsadás

51 40 3t 36 26 120 r33 55 85 48 45 JZ 708

Szabadid<ĺs
program

892 942 t 0l0 86s 661 875 920 '764 939 945 l 003 933 r0749

\6
öo

q

Egyéb t05 66 '17 64 '71 63 Aa 115 t09 135 170 t20 t 137

Ügyintézéshez
segítségĺýjtás l5 t0 9 12 6 7 6 t9 ll l9 8 9 l3t

Męntális
tanácsadás

90 103 8ó 68 24 l2 20 12 II JI 8 9 474

Szabađidős
program

961 919 938 929 875 949 977 85f 10f5 r 030 r026 10'71 11597

tr'ovéh a\) ą3q /116 ,.R . ltl 4).1 432 449 _s04 Á02- ą7 /L 4f1 4929

oą
q)
NOO

IJgyintézéshez
segítségnýjtĺĺs 33 45 79 s9 85 94 130 138 146 86 8p 1052

Mentális
tanácsadás

ĺ94 192 268 243 166 233 )'r1 135 r99 r89 138 tzl 2305

Szabadidős
program

s434 s280 5706 s314 475t 5486 5528 4797 5483 5411 5451 5449 64090

(*A táblázat eltérést n?utąt a 20I5. eyi íéleves beszámolóhoz képest. Indok: Elíľás tortént, A fenti tábláząt ą
i av ított sz ámokąt t art alm ązz ą. )
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onként vállalt feladatok igénybevétele (fő)
2015. 01. 01 - 2015. 12. 31.

Hĺinan Fodrász Pedikűr Masszázs Gyĺógytorna
Január 28 26 120 89
Februar 29 49 170 r02
Máľcius 59 34 209 159
Aprilis 39 36 149 60
Máius 27 42 r32 92
Június 52 32 138 95
Július 53 47 118 84
AususZťus 36 36 53 26
-Szeptember- <t _ 1^< <t

októbeľ 0 aa
JJ r02 35

Novembeľ 54 4I 84 78
Decembeľ 37 31 70 64
Osszesen: 4s8 459 1450 941

Szabadidős pľogľamok, eseménvek
Pľogramjainkat és renđezvényeinket úgy állítjuk össze, hogy figyelęmbe vesszfü a tagok
véleményét, javaslatait. Az ę|ózo évekhez hasonlóan, 20l5-ben is minden ünnepről, jeles
dátumról megemlékeztink és a klubok nagy részében (az idősek dĺjntése a|apján) a
névnapokat is megiinneplik.
Ügyelünk aÍIa) hogy mindenki megtalálhassa képességeinek, érdeklődési koľének'
egészségi és mentális á||apotának legmegfelelőbb elfoglaltságot.
A hétkĺiznapok hasznos eltĺiltéséľe, és kultuľális szőrakozásta egyaránt lehetőséget
biaosítunk (TV, ľádió, zeneha||gatźs, napĹ és heti lapok olvasása, hazi ktjnYvtár,
filmvetítés' internet hasznéiat, társasj átékok, sakk, káľtya stb.).
A-kluĘiainkban_ręndszeľęsen-vannaŁÍematikus-foglalkoziások,_-amik-_a-tagok_-száméra
teľvezhetőbbé teszik ań., hogy mikor, milyen fog|a|kozásban vesznek ľészt szívesebben.
Minden foglalkozásnak megvan a saját kĺizönsége. Néhány példa a kínálatból: sütő-főző
szakkĺiľ, gyongyffłző szakkĺir, teddy maci készítés, iľodalmi kĺir, versmondó kĺ!ľ, színjátsző
kör, társastánc, sakk, játékk<ĺr, táľsaskör, olvasókör, kórus teszik vá|tozatosabbá a
hétköznapokat'
Lehetőség van kézmiives fog|a|kozásokon való részvételre, ahol az érdeklődők
fejleszthetik, illetve szinten tďrthatják manuális képességeiket és élvezhetik az alkotás
örömét. Ezeknek a foglalkozásoknak a keľetein beliil is mindenki talál érdeklődésének
megfelelő elfoglaltságot: varĺás, kötés, horgolás, szinezés, rugasztás, gyöngyfiízés,
papírhajtogatás, kosárfonás, puzz|e stb. Az eszkĺjzöket és ötleteket folyamatosan
bizto sítj uk az a]<tív időtöltéshez.
A saját kezdeményezéseket, onszetveződő csoportokat is tiímogatjuk, segítjük.
A tagok közül többen rendszeresen járnak a szíĺ,lhtnak és mrjzęumok által szervezett
kedvezményes előadásokľa, kiállításokľa. Több alkalommal kapfunk ingyenes vagy
kedvezményes szíllházjegyet a Tuľay Ida SzínháztőI, cirkuszbe|épőt' mely előadásokľa
nagy szźmban mentek el klubtagjaink.

{ełsgľolt'akon-kívülłiilgnboző zenés-táncos, ilł-műsoros-ľendezvćnytjs_s zęrsłeďuĺ,lk_
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A legaktívabb, tagok kedvééľt - akik szeretnek kirándulni' sétálni, é|vezik a szabadbaĺ
megvalósuló pľogľamokat - szervezzik a kirandulásokat, a közös bogľácsozást.

A Jt]zsefváľtlsi ollktlrrlleuryzaL kéL alkalouulral illgyclres szí,lillá:zjcgyct bizĹosíĹutĹ a
klubtagok részéte.

Az idén is megvalósult a káptalanfiiľedi nyaralás, 40 ftĺ klubtag pihenhetett a Balaton
paĄaÍL.

Az idei évben szervezett:
Kiľándulások:

o orczy kert, Várkeľt Ba4!, Vá1oqliget !4idahunyad vaľ, Füvészkert, Pilis .
hegység, Cegléd _ Szépkorúak Testébresńo Fesztiválja, Nemzeti Zarándok|at
Strasshofba, Múzeumkeľt, Margitsziget, Duna part, Szentendľe _ Skanzen (buszos
kirándulás), Pécel, Dunai hajőzás, Bazi|íka |źúogatás, Kecskemét (buszos
kirándulás)

Kulturális pľogramok:
o irodalmi vetélkedő, könyvbemutató, Luđwig Múzeum Zsigmond Vilmos

kiállításának megtekintése, Iparművészeti Múzeum, Csontváry K. T. festményeinek
megtekintése, Szenes Iván emlékkonceľt, Szenior sakkverseny, Kerepesi temető
séta

A Józsefuáľosi Cigányzenekaľ minden klubban egy óľás műsoľľal kedveskedett a
klubtagoknak.

Kiemelkedő programjaink az idei évben:
o Januaľ Uj évköszöntő ünnepségek
o Febľuáľ Farsangi mulatságok

Részleges napfogyatkozás megtekintése,
Húsvéti iinnepségek, oszikék Időskoľúak Klubjának 30. születésnapi
Ĺinnepsége

Megújulás Pafty a Ciklámen Klubban, Napľaforgó Klub születésnapi
iinnepsége
Juniális - keľti bográcsozás a Naprafoľgó Klubban
Szentendrei kirandulás - Skanzen
Káptalanfiiľedi nyaralás
Szüreti mulatságok
Idősek Napi ünnepség _ bográcsozźĺs az EzĹistfenyő Átmeneti
Gondozőhtnban,ĺinkoľmányzatilđőseknapirendezvény,
Halottainkľa eml ékeztĹink, Katalin-Erzsébet bálok
Kecskeméti kirandulás, kaľácsonyi iinnepségek

Kaľácsonykor Sántha Péterné alpolgármester asszony megajándékozta a klubokat egy-egy
,,A magyat történet áttekintése a honfoglalás idejétől'' c. téľképpel és édességgel

ĺt

Tu

o Mĺáľcius
. Aprilis

o Május:

o Június
. Július
o Augusztus
o Szeptember
o október

. November
o December

#ą
Ąox

ffilubtasoknak--
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December hónapban az tjnkormźnyzati képviselők fiiľdőjegyekkel ajándékozták meg a
klubtagokat.

A klubok pro gramj ait részletesen saj át beszámolój ukban olvashatj uk.

Szociá|is étkeztetés a klubokban
Igény esetén szociális étkeztetést biztosítunk a klubokban.
Az étkezést igénybe lehet venni helyben fogyasztássa| vagy elvitellel. orvosi igazolással
diétás étkezés is igénybe vehető.

20_1íJ]-01-J015._12. 31- közötti ídőszakban-aiefolyrétkezésiséntési díj:.9.203.013,- FÍ-
volt.
(A részletes kimutatások a klubok beszámolóiban vannak.)
A fenti időszakban térítési dij l'artozás 2.764,- Ft

Etkezés módja szeľinti kimutatás (normatíva adatok alapján)
2015. 01.01. - 201s. 12. 31.

Táľevi. technĺkai feltételek
Minden klub jól megközelíthető helyen ta|źihatő. Az időskoľúak klubjai rendelkeznek
köz<isségi együttlétľe, pihenésľe, tisztźikodásra, étkezésľe alkalmas helyiségekkel. A
telephelyekľől általánosságban elmondható, hogy az építmények á||aga k<izepesen
kielégítő. A klubok tisńák, átlagosan felszereltek, szĹikség szerint kaľbantartottak.
A Ciklĺámen Időskoruak Klubjában, 2015. áprilisban és májusban felújítási munkákat
végeztek. A felújítás során kezelték a salétromos falat, falarrlbéria kerĹilt tĺibb helyiségbe
éqlgljęq kolq Jeq!ést]Égę4* az ĺntezmenvben' e felĺ é_ kl- ub-4ę4q"a!t- !ą

tF--
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az étkęzést folyamatosan bizosították, elvitellel.
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Az oszikék Időskoruak Klubjában 2015. október hónaptól felújítáSi munkát végeztek. A
felújítás során a konyhát teljes méľtékben felújították (villanyhálózat, vizesblokk, fali
csempe, járő|ap, festés) és új berendezések is beszerzésľe keľültek (csapok, mosogatók,
hútőszekĺény, mosógép).20|6. januźtĄára elkészül az új konyhabútor is. A felújítás a|att az
iriézmény nem zźttbe, az étkezést folyamatosan biztosítottĺĺk, elvitellel.
A Napraforgó Időskoruak Klubjában december hónapban nyi|tszátő csere és szigetelés
t<jrtént.

A Reménysugar Időskoruak Klubjában december hónapban kicserélték aZ elavult
riasztőrendszert.
December hónapban lehetőségünk volt a klubok szánfua új berendezési táľgyak, technikai
eszktizök, konyhai és ftirdőszobai felszerelések vásaľlásara.

SzeméIvi feltételek
A dolgozók végzettsége megfelel a t<irvényben előírt feltételeknęk.
Munkatĺĺrs ak - 201 5. december 3 1 -én:

- 1fő szakmaivezeto
- 1 fĺĺ mentálhigiénés munkatárs (2015. febľuaľ óta segíti a

munkáját)
- 4 fő klub koordinátor (2015. dec. l-től betöltendő a Ciklámen

koordinátori poziciő)
- l0 fő szociális gonđoző
- 5 fő technikai dolgozó

Minden klub koordinátoľt havonta egy alkalommal csoportos
munkájának hatékonyabb végzésében.

nappali ellátások

Időskorriak Klubja

szuperviziő segít

Kelemenné Hellingeľ Máľia
szakmaivęzętő

MentáIhigiénés tevékenvség a klubokban
2015. februáľtól folyik a mentálhigiénés tevékenység az idősek klubjában és a
szenvedélybete gek klubj ában.

Napraforgó Időskoľúak Klubja
Az egyéní beszélgetésekĺe minden alkalommal igény kínálkozott. Legtöbb esetben egy
személy több alkalommal jelent meg nálam. 15-6 alkalmas felépített, vezetętt
beszélgetésen' meghatźnozott- hozott pľoblémáva|.l Az egyéni beszélgetések soľĺán a
legtöbb személynél elkészült az egyéni életut interjú is.
2015-ben a Napraforgó Időskoruak Klubjában ápľilistól indult be a csopoľtos foglalkozás.

A táb|ánatban megjelĺllt szźłrl nem dZ, ff. ill. nők ,,darab,, szźmát jelölik és a
csoportfoglalkozásokon részt vett ferfialďnokszélma sem a ,,darab,, számot jelöli _ mivel az
é4qtt_-qz9-1né!y'pgy hónapban több alkal
foglalkozásokon. Pl. egy hónapban lehet, hogy csak 4 ff. jelent meg 4x, ami a havi
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megjelölésnél 16 -ot mutat. A megjelölt számok tehát heti bontás a|apján ĺjsszesített
számok.
Igy száza|ékos kimutatást nem kísérelek meg, meľt az ađott táb|ázat a|apjźn nem lenne
releváns a kapott eľedmény. Ehelyett tendenciákat (növekvő, csökkenő, stb.) tudunk
kiolvasni a tth|ázatokb ő|.

Nanraforsó nem I II III. IV. v. VI. VII. VIII Ix. x. xI. XII. ossz.
egyéni férfi 0 16 6 4 2 8 a

J I 10 5 9 78
no 0 t2 l3 5 2 J 9 5

,7
7 J f 66

csoport féľfi 0 0 0 t2 8 t2 T6 4 Ąt t6 t6 ll 99
no 0 0 0 l6 12 8 8 4 0 ,7

5 t8 78
osszesen 0 28 19 35 24 31 40 t6 r9 40 29 40 321

A ferfiak mind az egyéni, mind a csopoľtos fog|a|kozásokon magasabb |étszőrĺńarl vettek
ľészt, mint a nők.
A legmagasabb látogatási aráĺy júliusban és decemberben volt. Hasonló látogatottságot
mutat az áprilisi hónap.
Az augusztusi hónap a legalacsonyabb látogatottságú, oka, hogy a klubtagok és jómagam
is szabadságon voltunk.
Mindkét típusťr fog|a|kozás tészatányosan oszlik meg. Igény mutatkozott mindkét fajta
fo g|alko zasra, foként azono S s zemé lyek ré szvétel éve l.
Visszajelző /kilépőkártyák a|apján azt tudom mondani, hogy eľedményesek voltak a
fog|a|kozások, igényiik van erÍe afajtaszo|gá|tatásraés élnek is vele.

Víg otthon Időskoľúak Klubja
A 2015-ös évben a Víg otthon Időskoľúak Klubjában csupán egyéni konzultációk
zajlottak.
Hosszas kísérlet, ráhangolódás, motiválás után Sem tudtam eljutni a csoportos
fuslalkozásig.
Erős célom volt megvalósítani eztakitíizłjttcélt, de nem fogtam fel kudaľckéntahe|yzetet.
Igen sok tartalmas, eľedményes munkát tudunk felmutatni egyéni beszélgetések
alkalmáról. Nagyon sok az egyedĺilálló klubtag, akinek sok vesztesség' betegs ég sorozat á||
az éIete mögĺitt. Ezeket a témájú problémakat sokkal szívesebben osztották meg velem
négyszemkozt. Másrészt mind a magaą előrehaladott életkor faktoľ is szeľepet jźńszott
abban, ho gy e gyéniben szívesebben j öttek hozzálĺl.
Alapvetően több nő klubtag jár a klubba, igy nem véletlen, hogy a nemi megoszlás a nők
fele billen tulsúlyban - kĺjzel megdup|ázódik a nőkszámaebben a megoszlásban.
Ebben a klubban rengeteg életút interjú készült a csoporttagokkal, háborús időszak
újľaélése, titkok fe|tártsa, hosszú éveken át cipelt félelmek feloldása.
Ta|án tĺjbb terhet cipeltek lelkükben ezek aklubtagok, akik számáranagy fontosságga|bírt
ezen események alapos feldolgozása. Megtisztu|tzk, új tartalommal bővítettük aze|ťojtott
töľténeteket, életeseményeket. Bízom benne, hogy egy nagyobb előkészületi fźzison
kellett átmenni al.lhoz, hogy nyitottan,biza\ommal fe|vértezve a2OI6. évben eljuthassunk a
csoportélményig, amit nagyon szeretnék megismeľtetni, megszerettetni a klubtagokkal.

79--
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Vís otthon nem L II ilI. rv. v. vl. VII. VIII IX. x. xI. XII. ossz.
egyenl férfi 0 12 l1 l0 T2 7 J 9 7 6 4 J 84

no 0 I t9 l4 ll 6 9 1l l6 t4 l6 l8 142
csopoft férťt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

osszesen 0 20 30 24 23 13 t2 20 23 20 20 2l 226

oszikék Időskoruak Klubj a
2015.ben az oszikék Idtĺskorúak Klubjában is csak egyéni konzultációk, segítő
beszélgetések t<jrténtek. Ebben a klubban mutatkozott a legalacsonyabb érdeklődés, mind
az egyéni, mind a csoportos foglalkozások iľánt. Fĺjként női klubtagok vannak. Egész
évben mindössze 4 férťl klubtaggal dolgoztam, akik ľendszeresen megjelentek azon a
]1apon' amikor az o szikék Időskorúak Klubj ában mentem munkámat v égezni.
A klúbraJe1lemző a c żär1łózótták-' egymáś-kd-xiffi
nem túl mély események megbeszéléséľe szorítkoznak. Szívesen ktlrtyázl.nk és
szőkirakőznak. A koľ megoszlás ta|án ebben a klubban a legszélsőségesebb. Ez a napi
együttlétükben nem okoz gondot, mindenki hangot talál mindenkivel. A velem való
munkában is nyitottak, de kissé mindig iđegen maľadt sziĺmukľa ez a szo|gáltatás. Sok
tenni valóm van ebben a klubban, erősebb motiváltságot találni, nem túl mélyre szźtntő
érzelmek pengetése, ami elgondolkodtatja őket a jelenĺől, múltról. Nem valószinú,hogy a
verbális kommunikáciő hozzájllk az út. Többféle csatornán szeretném megkínálni, hívni
Őtet egy közos ,,itr, és irost'' élmény őrźna. Talán több oldalról megszólítva
megismertethetem veltik a kĺĺzösség erejének élményét, annak sokszor megtaľtó eľejét.

oszikék nem I II. III. IV. V. u. VII. VIII. IX. x. XL XII. ossz.
egyenl férfi 0 4 9 5 ) Z ) 2 9 0 6 8 53

no 0 8 t2 I6 12 t6 t2 t8 l8 0 l2 11 135
csoport férfi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

osszesen 0 t2 fl t9 t7 18 t1 f0 )1 0 18 r9 188

Ciklrĺmen Időskoruak Klub:ia I

Eben az évben egy mozgalmas, aktív életet élő klubot ismerhettem meg a Ciklámen
Időskoľúak Klubjában.
Fogékonyak, nyitottak voltak az ęIso peľctől mindenĺę. orültek a lehetőségnek, hogy
bőviilt a számukľa felkínált szolgá|tatások tźtrhźľ;a. Már a febľuaľ hónap egyik hetén egy
spontán összeszervezőđott csopoľt kerekedett. Kialakult egy csopoľton belüli konfliktus,
ahoI igazából, a modeľátoľ szerepet tcilthettem be. Ez egy jó alap volt a további
csoportfoglalkozásainkhoz. Ügyesen kommunikáltak, betaľtva a kommunikációs alap
etikai követelményeit.
Enől a klubról elmondhatom, hogy a klubtagok nagyobb éľdeklődést mutattak a csoportos
foglalkozások iránt, mind' az egyéni fe|é. Az év soľĺán itt is csak 4 férťĺtagga| dolgoztam,
akikből ketten vettek részt folvamatos esvéni konzultációkon.
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Ciklámen nem I. II. ilI. rv. V. vI. VII. VIII. IX. x. xI. xil ossz.
egyéni férfi 0 8 Ä+ 2 8 2 J 8 4 6 2 5ĺ

no 0 8 l6 2 4 l3 1 t6 18 t2 t4 109
csopoľt féľfi 0 0 8 6 4 8 8 J 4 4 4 53

no 0 0 t6 8 8 t2 14 6 l6 l8 l2 t6 126
osszesen 0 12 48 20 l8 4l 7ą 17 44 44 34 36 339

A klub összetétele itt is eltolódik a női nem fele. Ők is szívesen és érdeklődve j<lttek
egyénibe, és csopoľtosba is.
Legmozga|masabb hónapjaink a március, továbbá a szeptember és azoktóber volt.
Az április, május kissé alacsonyabb számotmutat, hiszen ebben azidoszakban volt ebben a
klubban a felújítás (2015. április 20-tő|_ május 15-ig).
Fiatalos, lendületes társaság. Jól meg tudtak és tudják foga|mazru az igényeiket, és az_--önkifejezés1öbbJoľmájátisĺiröľun-etpróbálgatjfü 

:

Reménysugár Időskoruak Klubj a
A 2015-ĺis év legmagasabb részvételi számot ebben a klubban láthatjuk.

A klubtagok nemi megoszlásában itt is a nők dominálnak.
Az egyéru fog|alkozások számadatai is ezt tťlkĺijlzik. Közel a kétszerese a női tészvéte! a
férfi klubtagokhoz méľten.
A csoportos foglalkozásoknál ezmégélesebben kirajzolódik, közel háľomszorosa.
Legnagyobb részvételi aľány az októbeľi hónapban mutatkozik.
Legalacsonyabb az augusztus, aszabađságolások befolyásoltákeztnagyméľtékben.

- eśz]k ig-éffi-ÉTdékl6đ6ék,
nagyon jól rnotivahatóak. Erős a közösségi szellem, kísérik, figyelik egymás életét, és
készségesen segítenek egymásnak, ha valaki ľászorul.
Ezitt egy összesítetttáb|ázat az öt idős klubról. Egyéni, csopoľtos részvételegyesítve.
Itt leginkább az egy hónapban ľésztvevő személyek mozgása éľdekelt. Természetesen a
végeredmény sem hagyott hidegen.

Legmozgalmasabb hónapnak a decembeľ bizonyul'
Legsekélyebb a februaľ, de itt csak fel hónapot kell számolni, hisz februar l}-énkezdtem

Ýl-
443tu

Reménysuqáľ nem L II. III rv. v. VI. VII. VIII. Ix. X. xI. xIĺ. ossz.
egyéni férfi 0 4 8 5 9 5 4 a

J 12 l4 2 6 1)
no 0 I 8 8 t2 9 6 4 20 20 14 l8 127

csopoľt ferfi 0 0 4 4 5 4 6 4 8 6 4 8 53
no 0 0 t6 20 20 t2 9 6 t2 l6 t2 20 143

osszesen 0 t2 36 37 46 30 25 l7 52 56 32 t't 395

I. II. III. IV. v. vI. VII. vIII x. x. xI. xIl. ossz.
Napľaforsó 0 28 29 J) f4 31 40 t6 l9 30 29 40 321
Vís otthon 0 20 30 24 2.5 13 12 20 Ą.z) 20 20 21 226
oszikék 0 t2 2l l9 T7 18 t7 20 27 0 18 t9 188
Cik|ámen 0 12 48 20 l8 41 25 II 44 44 34 36 339
Reménvsueáľ 0 t2 36 37 46 30 25 t7 52 56 32 52 395
Osszesen 0 84 t64 135 1f8 t33 119 90 165 150 133 168 1469

el cĺďsozni--
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Szenvedél}ĺbetegek nappali ellátása - Mátvás klub
A Szenvedélybetegek Nappali E|Iźĺésában csak május 8-án kezdtem el dolgozni. En. a
számadatok is fémjelzik.
Csoportos foglalkozásra csak osz kezdetén került sor. Itt igazźn fontos volt elozőleg
felmérni milyen szenvedélybetegségekkel küzdő, gyógyult klubtagokkal fogok dolgozni.
Igen éľzékeny, finom lelktiletű embereket ismerhettem meg. Nem vo|tnebéz a megnyílás,
hisz tĺjbben kozülük valamilyen terápiétban mźr tészt vett, és ez megkönnyítette a közös
munkánkat.
Ebben a klubban nem olyan éles a nemi megoszlás, durván 50-50%.igy a foglalkozásokon
tésztvett klubtagok képviselték is a teljes klublétszám nemi megosz|źsát.
Élettérképek készültek, megjelĺilve a mélypontokat, elakadásokat. Ezeknek a technikai
megoldásáľa akkoľ mit alkalmaztak, módosultak-e a megoldási teclrnikáik az évek,
évtizedek soľán .-reke.t a kérdéseket j ártuk körbe.- _

Függetlenül a hely ťlzlkai adottságaitól, éľdemi munkát tudtunk folytatni. Látszik, hogy
nem szükséges feltétel számukĺa az intimitás, illetve a saját intim zőnttjuk sokkal
rugalmasabb _ ez alapvetően némileg jellemző a szenvedélybetegséggel küzdő, küzdött
egyénekľe.
A klubban érezheto az osszetaftozás fontossága. Sokuknak második, akáľ első otthonuk a
klub.
Ezen a szakteľületen kevés tapasztalatom volt, de felkészüIve az alkalmakľa, otvozve a
tapaszta|ati gyakorlattal szép alkalmakat élhettünk meg velük.

Máfyás
Klub nem I. II. III. ry. v. VL VII. VIII. Ix. x. xI. XII. ossz.

egyéni férfi 0 0 0 0 4 7 6 aJ 4 5 7 6 42
no 0 0 0 0 5 12 t4 /1 6 J 5 + 53

csopoľt féľfi 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 3 f5
llo 0 0 0 0 0 0 0 0 tf 9 12 9 42

osszesen 0 0 0 0 9 19 20 7 30 25 30 )) t6f

Az utólsó táb|ázat pedig valóban csak a számok kedvééit készült, egyesítve az ot
idősklubot, a szenvedélybetegek klubjával. Amiket itt nézni éľdemes az a 2015. évi havi
lebontásban kiemelt szźtmok, amelyek a havi alkalmak ľésztvevőinekaszámađatát je|zik.

MMSE és órateszt 2015
2015. szeptember hónapban felmérést végeztünk az időskoľťlak klubjaiban a demencia
kórképpel osszefüggésben' melyet MMSE - Mini Mental Teszt (Mini Mental State
Examination) és óra teszttęl esészítettiink ki.

8ą
ĄĄh

I. II. IIL IV. V. vl. Vil. VIII. IX. x. xI. xil. ossz.
Mátyás Klub
összesen

0 0 0 0 9 T9 f0 ,7
30 25 30 2f 162

5 klub
Osszesen

0 84 r64 135 128 133 n9 90 165 150 133 168 1469

Mindłisszesen 0 84 164 135 137 152 139 97 195 175 163 r90 1631
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A felmérésben ľésztvevő klubtagok életkoľ és nem szeľinti megoszlása

Férfiak

Iĺ|"ĺk.r. Vís-
Otthon Napľa.foľgó Ciklámen iszikék Reménysugár Osszesen

40-44 I 3
45-49 I ,,

50-54 2 I

55-59 2 2 3
60-64 9 Á 6 2 5 26
65-69 4 5 2 7 t9
70-74 zł J 2 8 5

,,7

75-79 5 1 I 6
80-84 I I I 1 4
QE oÍl _l __l .I

90-94 I ,,

9s-99 1 I
Osszesen 24 28 t7 15 20 104

Nők

É|etkor Víg-
Otthon Napľafoľgó Cik|ámen Őszikék Reménysugáľ Osszesen

40-44 I
45-49 2 ,,

50-54 1 )
55-59 I 4 5 t2
60-64 a

J 6 5 2 l3 29
65-69 l0 6 4 6 10 36
70-74 5 J 5 12 32
75-79 5 a

J 4 8 a
J 23

80-84 6 J 4 I I 1'.'

8s-89 2 I f I 6
90-94 I
ÔE ÔÍl

Osszesen 35 25 ,,1 44 35 166

Az egészségi állapotra vonatkoző igazolásokon szeľeplő BNo kódok a|apján (G3090,
F0010 Alzheimer kóľ, Demencia Alzheimeľ betegségben) 2 klubtag szenved
demenciában (szöveges megjegyzéstik: közepesen súlyos mértékú demencia, demencia
Alzheimer betegségben, Alzheimer kór). Mindketten a Napľaforgó Időskoruak Klubjrának
tagsai:86 éves nő,82 éves férfi.
Az igazo|ások alapján a szöveges megjegyzésnél 2 klubtagnál szerepel a következő:
demens. Mindketten aYigotthon Időskoruak Klubjának tagtrai 7l éves nő, 85 éves ferfĺ'

Az egészségi źilapotra vonatkozó igazolások a|apjźn avizsgtit270 főbi'| 4 fónéI találtunk
orvosilag je|zettligazolt demencia kórképet. (Valószínű, hogy több klubtagnál is fennáll a
demencia kóľkép, de az igazolások nincsenek teljesen kitĺiltve a háziorvos/kezelőorvos
által.)

Minden klubban vannak különböző fokozafu demens idősek (fi'iggetlenü| attőI' hogy nincs
la-orvosi igazolásuk)

","ű, #-
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A teszteket csupán azo|<ka| a személyekkel töltöttiik ki, akik eľre vállalkoztak.
Voltak, akiknek kifejezett igényük volt ľá, s voltak, akik elutasították.
Jelenleg 53 darab teszt á|| ľendelkezésiinkľę. A teszt kitĺiltésének előkészülete csupán
uuryi idiit vett igélrybe, łlogy néĺnileg ľáhangolódjon a klubl.ag.
Az 53 tęsńęt l5 féľfi és 38 nő töltötte ki.

MMSE teszt általános éľtékelése:
A teszt el ső sorban orientációk at mér.
53 megkéľdezettbo| 24 fő, azaz 45,28Yo normál eredméný mutat
53 megkérdęzettbőI19 fő, azaz35,840Á enyhéndemens mrrtatókat jelez
53 megkéľdezetĺből 10 fő, azaz 78,860Á középfokú đemenciát mutat

24 -30 pont

Enyhe demencia

K<lzepes fokú demencia

Az MMSE tesztet kitöltők több mĺnt 50%-áĺtll demęns mutatók jelentkeztek.

Az MMSE teszt melleÍt az óratesztet is ęIkészítettiik. Az őratesń. kifejezetten a dęmenciáľa
fókuszál.
Teszt értékelésének módj a:

Kivitelezése: Üľes A4-es papír|apra a vizsgźiő kört rajzol a beteg előtt, majd megkéri'
hogy az képzelje el, hogy az egy őra szám|apja, és rajzolja be körbe a sztlĺnokat, majd a
KlS- eS nagymutatot ugy, nogy az otd7ą J-at mutasson.

Eľtékelés: (pont): | |10 A számok és a mutatók helyzete pontos
9 A nagynutatőhelyzete nem pontos (p1. a 11-re mutat)
8 Nagyobb pontatlanság a mutatók elhelyezésében
7 A mutatók elhelyezése egyértelműen helyelen
6 A mutatók nem megfelelőek, vagy digitális időkijelzés
5 A számok összezsúfolásą keverése, sorľendjük eltévesztése
4 Súlyos hiba a számsorrendben, lapon kíVĺili szĺĺmok
3 A számok és aszám|ap nincsenek kapcsolatban, mutató nincs
2 Megkíséľelte afelađatot, de nincs étékelhető pľoduktum
1 Nem tett kíséľletet a végrehajtźsra

az 53 megk&dezettbolz| fő, azaz39'62oÁ jeltĺlte a rnutatók helyzetétpontosan
az 53 megkérdezettből 5 fő nem jelĺilte az egyik óra mutatót pontosan' azaz 9,43Yo
az 53 megkérdezettből 5 fő nagyobb pontatlanságot mutatott az óľa mutatók leíľásában,
azaz9,43oÁ

Súlvos fokú demencia

84-
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az 53 megkérdezettből 7 fĺĺ kifejezetten pontatlanul, helytelenül jelölte az őra rnutatókat,
13,zyo
az 53 megkérdezettbő| 5 fo az óramutatókat nem megfelelően jelcilte, 9,43yo
az 53 megkéľdezettből 3 fő súlyos számsorrerrdbeli hibát rnutatot., a számokat az őta
Lapján kívül jelölte, ami igen eľős demenciára utal,5,60Á
az 53 megkéľdezettből 3 fő megkíséľelte a feladatot, de nincs éľtékelhető pľoduktum'
5,660Á
az 53 megkéľdezettbol4 fő nern tett kíséiletet afeladat e|végzésére,,I,54

Ezuton mondanék köszĺjnetet minden egyes klubgondozó, klubkoordinátor kollégámnak,
akik megteľemtik a lehetőséget, feltételt a munkámhoz. Egytittműködve, és segítve abban,
hqgy1qlnd_e4 Bgy_ęs ďLąlqrnlqéLję!4tůqgy-s]űę]atŁąqďąg p4yen-&glalko-zás vĺĺrható.

Kĺíntor Csilla
mentálhigiénés munkatárs

5.l.1. Ciklúmen Időskoľúak Klubia
Engedé|yezett féľőhelyszám: 60 fő
Nyifva taľtás: hétfőtilpéntekig, 8.16 ĺiľáig

A2075.januĺír 1. - december 31. közötti időszakban, át|agbannaponta 42 főtláttunk el.
A fenti időszakban 16 fő,űj ellátott került felvételre és 7 fő e||átźsamegsztĺnt.

Az ellátási és étkezési napok számánakalakulása (noľmatíva adatok) ,

2015. 01. 01. - 2015. 12. 31.
Hónao Cik|ámen

I.
látogatás 892
étkezés 696

il. |átosatás 942
étkezés 660

ilI. ]átosatás r 010
étkezés 664

IV. látogatás 865
étkezés 616

v. látogatás 661
étkezés 4JJ

VI.
|átogatás 87s
étkezés 566

VII. látoeatás 920
étkezés 602
látogatás 764
éÍkezés 486

a{
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IX. látosatás 939
étkezés 560

x. látogatás 945
étkęzés s36

XL Iátogatás l 003
étkezés 531

xIt látosatás 933
étkezés s48

Osszesen
|átoeatás 10 749
étkezés 6 900

Kĺhaszná|tság aľánva havonta /Apľilis. máius hĺínaľrban a látogatásĺ napok
alakulását befolyásolta a felúiítás/
Január: 892:2Inap:42fő 7|%

-Tébf_uäĽ- -_-a2:2o_ĺé :a1 Íő-1 8%
-Maľcius: - - 1010:22 nap:46 fő 77%
Április:
Május:
Június:
Július:

865:21nap:41fo 68%
66I:19 nap:35 fo 58%
875:22nap:40 fä 67%
920:23 nap : 40 fő 67%

Augusztus: 764:20 nap:38 fő 63%
Szeptembeľ: 939:22 nap: 43 fő 72%
októbeľ: 945:2I nap:45fő 75%
November: 1003:2I nap : 48 fő 80%
December: 933:22 nap : 42 fő 70%

Láto gatási napok szána cisszesen: 107 49

Iĺves kihaszná|tsźłgz tO749:254 nap: 42 fo 70o/o

Ä4 e||átottak nem és koľ szerinti megoszlása
2015. 01. 01. -2015. 12. 31.

[Iónap
40-s9
évig

60-64
évig

6s-69
évig

70-74
évig

75-79
évig

80-89
évig

90 év
felett

I.
F:5
N:8

F:5
N:7

F:3
N:5

F:1
N:5

F:l
N:5

F:0
N:7

F:2
N:0

il. F:5
N:8

F: 5
N:6

F: 3
N:5

F:1
N:4

F:1
N:5

F:0
N:7

F:2
N:0

ilI. F:5
N:8

F: 6
N:5

F: 3
N:5

F:1
N:4

F:1
N:5

F:0
N:6

F:2
N:0

IV. F:4
N:8

F:7
N:5

F:2
N:5

F:1
N:4

F:1
N:5

F: 0
N:6

F:2
N:0

ďv
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v. F:4
N:8

F:6
N:5

F:2
N:5

F:1
N:4

F:1
N:5

F:0
N:7

F:2
N:0

W. F:3
N:7

F:6
N:5

F:2
N:5

F:1
N:3

F:0
N:5

F:0
N:6

F:2
N:0

VII. F:4
N:4

F:6
N:5

F:2
N:4

F:2
N:6

F:0
N:5

F:0
N:5

F:2
N:0

VIil. F:4
N:4

F:6
N:5

F:2
N:4

F:2
N:6

F:1
N:3

F:0
N:5

F:2
N:0

IX. F:4
N:4

F:6
N:7

F:2
N:5

F:2
N:7

F:1
N:1

F:0
N.Á

F:2
N.O

\a
-^..

-T'44 -

N: 4
F:6
N:7

F:2
N:5

F:2
N:7

F:l
N:4

F:0
N:6

F:2
N:0

xI. F:4
N:4

F:7
N:7

F:2
N:8

F:2
N:7

F:2
N:4

F:0
N:5

F:2
N:0

xII. F:4
N:4

F:7
N:7

F:2
N:8

F:2
N:7

F:2
N:4

F:0
N:5

F:2
N:0

Osszesen
F:50
N:71

F:73
N:71

Fz 27
N:64

F: 18
N:64

Fz 12
N:53

F:0
N:71

Fz24
N:0

Mindtisszesen 121 144 91 82 65 71 24

E||átottak számaf&ťt:204 fő. nő: 394 fő' összesen: 598 fő

Az eLlźtottak koľszerinti megosz|źsavźltoző a 40 évestől a 95 évesig.
Az ę|Iźúźst újoĺuran igénybevevők közül egyre több a fľiss nyugdíjas, aki megszokta, hogy
élete nagy részét társaságban tölti, nem szeretne magányosan é|ni, ezért szívesen tartozna
egy közĺĺsséghez. Ez a célcsoport az étkezést nem igényli, viszont a kcjzös programokon
nagy lelkesedéssel v ęsz tészt.
Az el|túástrégőta igénybevevők kĺjzül néhany ellátott mentális éi|apota ľomlik, melyet a
tĺáľsaik is észľevesznek.

o1AI
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Látogatási és eseménynaplĺó adatok
2015. 01.01.- 20L5. 12.31.

onként vállalt feladatok igénybevétele (fő)
201s. 01. 01 - 201s. t2.31.

Tevékenység I. u. ĺIl rv. v. vt. VII VIII. x. x. xI. XII. Ossz.

Egyéb 90 99 t44 63 2l 56 1t7 t12 141 102 t23 n5 1183

Ugyintézéshez
sesítsésnvúitás t3 2 0 2 0 LJ l5 5t 42 5 5 203

Mentális
tanácsadás

5t 40 JI 36 26 120 r33 55 85 48 45 5Z 708

Szabadidős
Dropram 892 942 r0l0 865 661 875 920 764 939 945 I 003 933 t0749

HĺĎnap Fodľász Pedikűľ Masszázs GvĺósYtoľna
Ialluát 6 0 48 36
Febľuár 8 0 55 36
Márc US t3 4 74 53

Apri s 9 0 43 l1
Máius 0 4 9 I
Június T2 0 24 20
Július 10 9 2I 20
Augusztus I2 6 I7 4
Szeotember 8 6 18 36
októbeľ 0 6 t6 27
November I4 9 10 aa

JJ

December 13 7 12 z0
Osszesen: 105 51 347 304

A Ciklámen ldőskoľriak Klubia szo|eáltatásai: I

Szabadidős programok szervezése; egészséggel kapcsolatos tanácsadások megszeľvezése;
személyi, testi higiéné biztosítása; mentálhigiénés ellátás heti egy alkalommal (lehetőség
van magánbeszélgetésľe és csopoľtos foglalkozásra is); gyógýorna, gyógy masszőr heti két
alkalommal áll rendelkezésre; pedikűľ, fodrász szo|gtitatźtsainkat havonta vehetik igénybe.
Igény szerint meleg étel biĺosítása.

Szabadidős programok. események:
A programokat és rendezvényeket a tagok érdek]ődési kĺjľének megfelelően, velük
kĺjzĺisen alakítjuk ki. A napi foglalkozások a képességeiktől fiiggően alakulnak. A
szolgáltatások igénybevétele mellett a hétkoznapok színesítésére szellemi és kulturális
szórakozásta egyarźnt lehetőség van (TV, tádíő, zenehal|gatás, napi- és heti lapok
olvasása, házi könyvtaľ, filmvetítés, internethaszná|at, stb.). Lehetőség van kézműves

foglalkozásokon vaLő részvételľe, ahol mindenki a számźra megfelelő elfoglaltságot
megla|á|hatja. A foglakozásokat igyeksztink a közeledő nagyobb ünnepekkel
összehangolni. Miadętkęddeĺl-tátsąsÍáncohatás van,hwatźlrcs tź _álJal,-A_b-etanu.lt--

,v -&Ł
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táncokat kül<jnböző rcndezvényeken adják elő. A tagok köztil többen rendszeresen járnak a
színházak és múzeunlok á|tal szervezeff.kedvezményes előadásokra,kiáI|itásokľa.
Az első felévben a Tuľay IdaSzíllhźz á|ta|binosított ingyenes szíĺlhźlzi előadásokon is
ľészt vehettünk. Augusztusban több klubtag vett részt akáptalanfiiredi nyaraláson.

Február:
Március:
Apľilis:
Május:
Június:

Ujév ktĺszöntő
Faľsang
Nőnapi k<jszöntés
Locsolóbál' 20 -tő| ľBl,uľÍľÁs
ts.Íg FELÚJÍTÁS, 27 -énMegújulás Paľty
Nem szerveztünk kiemelt progľamot

Július: Sze4ten{rei-kiľąľ-Iduląs'_Qjgiínyzenekar előadása 
---Augusztus: Káptalanfüľedi nyaralás

Szeptember: SzĹiretibál
október: Idősek Napi iinnepség
November: Kerepesi temető séta,Etzsébet-KatalinBál
December: Kecskemétikiľĺándulás,KarácsonyiÜnnepség

ÉtkezésÍ adatok
201s.01.01 -201s.12.31.

Hrĺnap Etkezési
adagok
száma

Etkezési
adagok száma
normatívához

Osszes
étkezijk
száma

Fizetős
ebéd
H-P/
adas

TM
ebéd
H.PI
adas

Fizetős
ebéd

hétvége

TM ebéd
hétvége

Befizetés
łisszege

Januar 919 696 36 648 48 200 242.515--
Februaľ 841 660 34 602 58 57 24 214.140.-
Március 860 664 JZ 602 62 66 f7 226.f10,-
Aorilis 793 6r6 3l 553 63 50 27 219.550.-
Máius 642 435 25 402 33 87 t9 t74.780.-
Június 713 s66 27 522 44 30 16 218.210.-

_Július 746 . Á^", a1 <<Á 46_ : 126- .,J6-- --219,365-Aususztus 679 486 26 446 40 71 22 2t0.7t5,-
Szeptembęr 695 s60 29 517 43 l8 l6 237.930.-
október 693 536 27 494 42 5t 20 197.090.-
November 66s 531 26 494 5ĺ l4 t8 199.fls.-
December 676 548 27 s30 t8 2l 7 176.460.-
osszesen: 8912 6900 347 6366 534 1777 235 2.536.180.-

Befolyt ebéd téľítési díj iisszege 20t5. évben: 2.536.180,- ľt

A fenti időszakban térítési dij tntozás a klubban nem volt.
A havi átlagos étkezókszáma:29 fó
A fenti időszakban a felvett ebédesek száma:11 Íő, megszűnt étkező száma 8 fő.

/7 Ą9_
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Az elvite||el és helyben tiirténő fogyasztás adatai
(normatíva adatok)

201s. 01.01. - 201s. 12. 31.

Hónap Etkezés módja
Cik|ámen

Etel
adag

Et kezők
szama

I
helvben 273 l5
elvitellel 423 21

II.
helvben 23s l2
elvitellel 425 22

IIt.
helyben 260 t1

elvitellel 404 21

IV.
helvbęn 243 ll
elvitellęl .i LJ 20

v.
-heMen-

-l{ą- --10 -

---elvitellel 282 5

vI. helvben 230 I

elvitellel 336 6

vII. helvben 266 2

elvitellel 336 5

VIIL helvben 214 I

elvitellel 272

IX.
helvben 2s8 4

elvitellęl 302 5

x. helyben 251 J

elvitellel f85 4

XL helyben 438 21

elvitellel 93 5

XII.
helvben 434 22
elvitellel 114 5

Osszesen
helvben 3255 163
elvitellel 3645 184

Táľgyi feltételek I

A Ciklámen Időskoľúak Klubjának targyi feltételei a törvényben meghatáľozottak szerinti,
a napi működésünkhclz sztikséges eszközök hiĺánytalanok.

A Ciklámen Időskorúak Klubja jólmegközelíthető helyen ta|á|hatő, rende]kezik közĺisségi
egyiittlétre, pihenésre, tisztálkodásra, étkezésre alkalmas helyiségekkel.
Azintézményben teljes kĺinĺ festés tĺjľtént, a salétľom miatt fa lambéľia lett felľakva.

Lehetőségĺink volt ebben az évben új bútoľok, mosógép, konyhai és fiirdőszobai eszköz<jk
vásarlására.

Személyi feltételek
December | -tőI a klubvezető i pozíciő nem volt betöltve, a szakmai v ezető helyettesít,
ezenkíviil két fo szociális gondozó, egy fő technikai đo|goző segíti a munkát. A dolgozók

t

vu
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ĺozsgľvÁnĺrsr
SzocĺÁll's SZoLGÁlľa.ľo ns Gr:'n'nľrgrĺil-ľľr rozľoľľ

Az évben 5 főkijzcé|ú dolgozó segítette a napi munkát

5. I. 2. Napľafoľgó ldőskorúak Klubi a

Engedélyezett féľőhelyszám: 60 fő
NyÍtva tartás: hétfőtő| péntekig, 8-1.6 óľáĺg

HellinséłMáriä

A Napraforgó Időskorúak Klubj ábarl2D|S.januáľ l-től december 3l-ig terjedő időszakban
naponta átlagosan 48 főt láttunk el. A fenti időszakban 2 fő ,ij ellátott került felvételľe és 8
fő e||tńźsamegsziĺnt.

A Klub |źúogatźtsaa kerületi idősek szétmtnatérítésmentes. A gondozás segít abban, hogy
megőńzzék mentális állapotukat, lassítsák annak hanyatlását, megtaľtsák társas
kapcsolataikď és kompetenciáikat, illetve a külvilághoz va|ő hozzáá|Iásuk a realitás
szintjén maradjon.
Mfu a klubban való megjelenés is rendszert visz az életükbe, fel kell kelni, az iđőjźráshoz
igazođva felĺiltözni, a higiénés szabáIyokat betartani, a társadalmi normĺíknak megfelelően
viselkedni, ott, ahol a többiek várják őket és számon taÍtjak a jelenlétüket. A beszélgetések
során feltaľulnak soľsközösségek, az éIet nagy kérdéseire adott egyéni vá|aszok, amelyek
időnként belső elszĺímolásokká alakulnak. Klubunkban nagy jelentőséget kap az egyéni
gondozás, amí a családtagokľa is kiterjed, hiszen ellátottaink a családi rendszer részei. A
kĺjzelmúltban keľült soľ egyik idős hölgy klubtagunk ĺigyében a gondnokság a|á helyezési
e|járás kezđeményezésére, amí a velünk való megbeszélést k<jvętően töľtént. A hölgy
miňilď l l apô d tunk rneŁ@
érte megy és haza is. kíséri. A közelmúltban tanácsunkľa újabb gondnoksági ügy
megindítására került sor, ami ellátottunk vagyonvédelmét szo|gáIja elsősorban. Időnként
szakmai kihívást jelent a személyi és intézményi viszonyok összekeveredése, ami a hataĺok
megfelelő kijelĺilésével és konzekvens megtaľtásával külĺjníthető el. Gondolunk itt például
az el|átottak egymrístól történő kölcstjnkéréséľe, ami renđezés esetén nem okoz problémát,
ennek ellenkezője esetén azonban ,,lj;ggyé,, válik. Az e|te|t időszakban mélyítettfü a
hozzátartozókkal való kapcsolatunkat, ami segítette ellátottaink viszonyainak megértését,
illetve a feszültségek ľendezését, akar családon belül is. A mentálhigiénikus á|tal vezetett
,,Emléktaľisznya,, csoport segíti az identitás megőľzését és a múlt feldolgozását.
Számukĺa nehezen megélhető é|ethelyzet az, amikor |áfiák társaik haĺyat|ását, mintegy
előrevetítve a saját lehetséges jĺivőjüket. Ugyanakkoľ viszont erőt is ad számukľa, mert
megÍapaszta|jźlk a toleranciát, a segítőkészhozzáźlllást, így aktuális helyzetben ugyaneffe
az empátiára szźtrrńthatnak, ami hozzájarul abiza|mi szint nagyfokú emeléséhęz.

,ĺa7
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Hónap Nanraforsó

I.
látogatás 1 110
étkęzés 556

II.
látogatás I 055
étkezés st9

III.
látosatás r 100
étkezés 5,|Ą

IV.
|átosatás 1 043
étkezés 492

v. látosatás 941
étkezés 372

VL
étkezés 465

VII.
látogatás | 037
étkezés 488

VIII
látogatás 904
étkezés 414

IX.
látogatás I 040
étkezés 524

x. |átoeatás 996
étkezés 460

xI. |átogatás I 001
étkezés 459

XII. látogatás 960
étkezés 4'.7 |

Osszesen
|átosatás t2 269
étkezés 5 794

Az ellátási és étkezési napok számának alakulása
(noľmatíva adatok)

2015.01.01 - 2015.12.31.

Kihasználtság aránya havonta:
o Januaľ: l1l0:21 nap:53 ftĺ. am.i-88 %kihavĺréllság
o Február: 1055:20 nap:53 fo, ami 88 %okihaszná|tság
o Maľcius: ,I|00..22nap:50 fő, aĺni83%o kihasználtság
. Aprilis:
o Május:
o Június:
. Július:

1043: Zĺnap: 50 fü, amí 93oÁkihasználtság
94I: |9nap:50 fő' arri83oÁ kihasználtság

1082: 22 nap:49 fo' ami 82oÁ kihaszrráltság
|037:23 nap:45 fő, ami75%o kihasználtság

o Auguszťus: 904:20 nap:45 fő amí75oÁ kihasználtság
o Szeptember: 1040:22 nap:47 fő, aĺni79o/o kihasználtság
. októbeľ: 996:21nap:47 fo, ami79Yo kihasználtság
o November: 1001:21 nap:48 fó, ami 9}oÁkihasználtság
o December: 960:22nap:44 fo' ami 73%okihasználtság

\'átogatási napok száma tisszesen: 12269
Eves kihasznáitsáłgz 12269:254 nap: 48 fő aĺrri 80% kihasználtság

93,-ua
ĄL.l
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Az e||átottak nem és koľ szerinti megoszlása
20 15.01.01 - 2015.12.31.

Hĺínap 40-59 évig 60-64 évig ó5-69 évig 70.74 évig 75-79 évig 80.89 évig 90év fe|ett

I.
F:7
N:2

F:3

N:7
F:5

N:6
F:2
N:3

F:5

N:3
F;6
N:7

F:2
N:0

il. F:7
N:2

F:3

N:6
F:5

N:6
F:3

N:3
F:4
N:4

F:6

N:6
F:2

N:0

III.
F:6
N:2

F:3

N:6
F:5

N:6
F:3

N:3
F:4
N:4

F:6

N:5

F:2
N:0

IV.
F:6
N.t

F:3

N:6
F:5

N:6
F:3
N.?

F:4
\T.?

F:6
N.Ą

F:2

N:0

v. F:6
N:2

F:3

N:6
F:5

N:6
F:3

N:3
F:4
N:3

F:6

N:5
F:2

N:0

vI.
F:8
N:2

F:3

N:6
F:5

N:6
F:3

N:3
F:4
N:3

F:6

N:5
F:l
N:0

vII.
F:6
N:3

F:4
N:5

F:5

N:6
F:3

N:3
F:3

N:3
F:6

N:5
F:l
N:0

VIII.
F:6
N:2

F:4
N:6

F:5

N:6
F:3

N:3
F:3

N:3
F:ó
N:5

F:1

N:0

IX.
F:6
N:3

F:4
N:5

F:5

N:6
F:3

N:3
F:3

N:3
F:6

N:5
F:l
N:0

x.
F:6
N:2

F:4
N:6

F:5

N:6
F:3

N:3
F:3

N:3
F:6
N:5

F:l
N:0

XI F:6 F:4 F:5 F:3 F:3 F:5 F:l
N:2 .l\;o N:6 N:3 N:3 N: N:0

I

XII.
F:6
N:2

F:4
N:6

F:5

N:6
F:3

N:3

, F:3

N:3
F:5

N:5
F:l
N:0

osszesen
F:'76

N:26
F:42
N:71

F:60
N:72

F:35

N:36
F:43

N:38
F:70
N:63

F:17

N:0

mtnoosszesen 102 ll3 132 7l 8l 133 t7

E]látottak száma férťĺ:
Ellátottak sztLmanó:
Ellátottak száma ci s szesen :

343 fő:53%
306 fő:47yo
649 fő:I00oÁ

%'
ąL{

/ĺ
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ĺózsarvÁRosI
SzocrÁus szolcÁĺ-ľłľo rs Gynnľĺnrĺor,Éľr xozľoľľ

Tevékenysé-gek I T III rv. v. vI. VII. VIII. IX. x. XI. XII Ossz.

Egyéb 31 4l 65 109 139* 142 t65 160 t30 156 134 1308

Ugyintézéshez
sepíŕséqnvlÍ ifás 4 2 t4 2',7 19 22 JJ 3l 32 4l 22 25 an,

Mentá|is
tanácsadás

l0 t2 90 9',7 77 66 JJ T4 39 4l 20 21 520

Szabadidős
nroprám llr0 1055 I 100 1043 941 I082 1037 904 I 040 996 l00ĺ 960 12269

Látogatási és eseménynapló adatok
2015. 01. 01. - 2015. 12. 31.

(*A táblázat eltérést mu'tąt ą 20]5,'eviféleýes beszámolóhoz képest. Indok: Elírás történt. Afenti tóblĺźząt ą
j av ít ott sz ámokat t art alm azz a,)

oĺłľoĺĺ vĺllä lt fďäil a totŁ-i-geny bW

Rendszeresen jár fođrász és pediktiros az ellátottakhoz. A higiénia fenntartásához igény
szerint fiirdési lehetőséget és mosást biztosítunk. Csopoľtos és egyéni gyógytorna, valamint
masszőr áll a klubtagok rendelkezésére heti rendszerességgel.

Szabadidős progľamok' események
A Napraforgó Klubba jár napilap, hetilap. A világ dolgai iľłánti érdeklődés folyamatos.
Jelenleg 2-3 f(5 haszná|ja rendszeresen az ínternetet, de példájuk nyomán növekszik az
éľdekIődés.

2015. 01. 01. - 201s. 12.31.
hĺinapok fodľász pedikűľ masszazs gyĺĎgytoľna

I. 6 I t7 0

il. 12 7 28 0

ilL 7 12 21 20

IV. 8 6 T9 0

v. 7 I9 15

vI. 6 t8 5

VII. 15 6 26 2

VIil. 5 6 I7 4

t-^.. I o IJ .+

x. 0 6 17, 0

xr. 8 6 23 15

XII. 9 6 T7 l1

osszesen 83 76 237 76

9lł-,ĺ,,/
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ĺozsgrvÁnosr
szo cĺÁlIS sZoLG Álľaľó ns Gy.pnnłnrĺólÉľr xozpoľľ

A kĺizösségi rendezvények külĺjn jelentőséggel bírnak, ünnepként emelkednek ki a
hétköznapokból, erő sítik az cj s sze tartozás érzését.
A kiemelt programokat nagyon vfuják, figyelemmel kíséľik, szívesen résztvęsznek rajtuk.
Tapaszta|atlllrli szeľirrt egyfajta bázis szeľepct is be|.tjlĺ. a klub a gonclozottak életében,
innen indulnak bevásarolni, ide térnek vissza. Közben onszervezi3dő módon segítik
egymást, a közlekedésben és a csomagok cipelésében. Időnként életmód tźhorrá alakulunk'
amiben a keľt nagy segítséget nyújt, mivel lehet napfürdozni és fiĺszeľnövényeket tiltetni,
valamint a napi progĺamot megbeszélni. Legszívesebben társasjátékoznak, kártyáznak,
sakkoznak, kĺizĺjsen néznek régi filmeket, érdeklődnek a világ dolgai iľánt.

Kiemelt prosramiaink:
Január: kĺizö sségi fórum, pro gramok, htľzk enđ megbeszélése ;,,o sszemelegedő''

farsangi mulatság, é|ő zenével
nőnapi iinnepség, verses köszöntők; megemlékezés az 1948-as
fonadalomĺól; kiľándulás a megújult orczy kertben
,,Húsvéti előzetes'' beszélgetés a Húsvét t<jrténetéről, tojásfestés keretében;
Húsvéti Ĺinnepség; Iľodalmi vetélkedő a Kĺjltészet Napja alkalmából; séta a
Fiivészkeľtben a Föld Napja alkalmából
Anyák napi ünnepség, a,,Kincskereső'' óvoda gyermekeinek műsora; a
Napľaforgó Klub születésnapi ünnepsége
Kirándulás a Váľkeľt Bazárban; Juniális, keľti bogľácsozás
autóbuszos kirándulás Szentendréľe a Skanzenbe; Hajókirándulás a Kossuth

tf alatozős,ÍbgóĘrĺłz9s-l-imonádés.beszélgę1ÓĐ!éluĺáa
Február:
Máľcius:

Április:

Mójus:

Június:
Július:

télľľ e, a Lajta haj ő me gtekintése
Augusztus.. Megemlékezés Szent István királyról; Kerti lecsófőzésbográcsban; ĺidülés

Káptalanftireden
Szeptember: Hajókirándulás a Duniín; Szüľeti bá|' é|ő zenéve|
október: Józsefuarosi onkormányzat Idősei napi mulatság; Kirandulás a Bazi|Ikába
Novembeľ: Erzsébet-Kata|inbá| é|(5zenéve|

- , 
D-eeěnbT 

ffiľ,ffi***ü1áśl(Eďskemétrě;1fuľácsoňýi_ünn-epség; 
SzilveszteTi-

kezési adatok (20 5.01.01- 2.3

Hónap
étkezési
napok
száma

étkezési
napok
száma

normatÍvá
hoz

összes
étkezők
szama

ebbő|
TM

száma

Fizetős
ebéd H-
Pĺadag

TM
ebéd H-
Pĺadag

Fizetős
ebéd

hétvége
adaglfől

TM
ebéd

hétvége/
adaýfi)

beÍizetés
összege

Ianuaľ 770 556 29 I 535 2l 204 ĺ0 29r.080
febľuár 686 5t9 29 I 499 20 59 8 239.680.-
maľc|us 785 574 28 ĺ 552 22 80 9 272.045.-
ápľiIis 672 492 25 0 492 0 80 0 248.895.-
malus 571 372 2f 0 372 0 99 0 214.80s.-
luntus 611 465 23 2 430 JJ 34 t2 208.590.-
iú|ius 640 488 z5 J 4t9 69 28 24 196.530.-
augusztus 630 414 25 J 354 ó0 83 JJ 169.130.-
szeptember 697 524 25 3 458 66 50 24 248.720. -
október 656 460 23 J 39'.7 63 66 30 171.710
november 638 459 23 3 396 63 52 27 182.975

_december 6s0 _47_t _ )ą 0 471 _0_ 19_ 0 275.533
osszesen 8006 5794 298 20 5375 4r9 2014 t77 2.719.693

vs
4t-+
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Az étkezési térítési díjból befolý összeg 20|5. januźlr l-től december 31-ig 2.719.693-Ft
Havi átlagos étkęzők sztma 25 fő
A fenti időszakban a felvett ebédesek száma: 8 fő, megszű nt étkezők száma 9 fo .

Az elvitellel és helyben ttiľténő fogyasztás adatai
(normatíva adatok)

2015. 01.01. - 2015. 12.31,.

HĺĎnap
Etkezés
módja

Nanraforsó
Etel
adas

Etkezők
száma

I.
helyben 148 I
elvitellel 408 21

il. helyben -1tt-8= ---o.'iiÔ
elvitellel 371 2l

III.
helvben 130 8

elvitellel 444 20

Iv. helvben 148 8

elvitellel 344 I7

v. helyben r41 8

elvitellel 231 I4

vI. helyben r62 8

elvitellel 303 l5

VIL helvben 151 I
elvitellel 3Jt l5

vilI. helvben 111 I

elvitellel 303 18

IX. helyben 158 8

elvitellel 366 I7

x. helvben 153 I
elvitellel 307 t5

xr. helvben r04 )
elvitellel 355 18

XII. helyben 221 1l
elvitellel 244 12

Osszesen
helvben 1781 95
elvitellel 4013 203

TáľeYi feltételek
A klub tömegközlekedéssel, gépjáľművel és gyalogosan is jól megközelítheto helyen
taléihatő. Az építmény á||aga kielégítő. A k]ub több helyiségből étl|, tágas, világos,
kényelmes, szfüség szerint kaľbantaľtott, hiĺínyossága, hogy nem akadálymentesített. A
Napraforgó Időskorúak Klubjanak tźlrgyi feltételei a törvényben meghatározottak szerinti.
Aziđeí évben anyí|ászéxókat újra cseľélték, szigetelés is tĺjľtént.
Lehetőségiink volt ebben az évben új TV, DVD lejátszó, monitoľ, számítőgép kiegészítok,

96-
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JozsnrvÁnosr
szocrÁrrc SZoLGÁlľ.łľó És Gy pnľĺnrľolÉľr xozľoľľ

SzeméIyi feltételek
2 fő gondozőno, 1 fő technikai dolgozó és 1 fő klubvezető.
Külsős do|goző nincs, 3 fő közcélú dolgozott a klubban az év folyamán, ebből jelenleg is
dolgozik 1 fo. Egy fo szakkozépiskolás diák gyakorlaton volt nálunk 1 hétig.

aL,r.o, ^ /.3
Békési Enilíő

klubkoordinátor72
/Lr

5.I3. ószikék ldőskoľúak Ktubia

Engedélyezett férőhe|yszám: 60 fő
Nyitva taľtás: hétfőtől péntekig,8-16 ĺiľáig

Az oszíkék Időskoľúak Klubjában 2075, januaľ 1-től decembeľ 31-ig terjedő időszakban
átlagosan naponta: 60 főt láttunk el. A fenti időszakban 6 fő új ellátott került felvételľe és 8
fő ellátása megszűnt.

Az ellátási és étkezésĺ napok számának alakulása
(noľmatíva adatok)

2015. 01.01. - 2015. 12.31.
Hónan oszikék

I.
|tńogatás 1260
étkęzés 363

]átogatás_ _ 1200__lr.
étkezés aan35t

ilI. látoeatás 1320
étkezés 428

Iv. látoeatás 1260
étkezés 4t6

v. látosatás tr40
étkezés 342

VI. látosatás 13 15

étkezés 329

VII. |átogatás r377
étkezés 342

\rIII.
|źÍosatás I194
étkezés 308

IX. látosatás r276
étkezés 3s1

_-IiL látosatás t2s7
étkezés 36r

/Í

7 W
AL3

a



JÓzsgrr'Ánosr
Szo crÁlrs szol-c ĺ.l.ľĺľó És GłlnnľĺnrĺolÉľr rÖzľoľľ

xr. látosatás L239
étkezés 357

xII. látogatás r298
étkezés 384

Osszesen
látosatás 15.136
étkezés 4.318

Kihasználtság aľánya havonta:

o Januar:
o Február:
o Maľcius:

I260:2lnap:60 fo
I200:20nap:60 fő
l320:22nap:60 fő

t00%
rc0%
r00%

1 140:19nap: 60 fő
I3l5:2fnap:59,8 fő
|377:23nap:59,8 fó
||94:20nap:59,7 fő
|276:22nap:58 fő
7257:2|nap:59.8 fő
|239:2lnap:59 fő
1298:22nap:59 fó

rc0%
99,7yo

99,7yo

99,6 oÁ

96,6%;0

99,]oÁ
98,3%;o

98,30/o

99,3o/"

_-____-_-*-10 15 -ł1.{ł. - 20 1 5.

- . -április: 12 60:21nap40 fő- -7a0o/oo Május:
o Június:
o Július:
o Augusztus
o Szeptember
o októbęľ
o November
o December

Lźńogatási napok összesen: 15.136
Eves kihasznáitságz 15.|36:254 nap: 59,6fő

Az e||átottak nem és koľ szerinti megoszlása

Hĺinap 40-59
évig

60-64
évig

6s-69
évig

70-74
évig

75-79
évig

80-89
I

évig
90év
felett

T. F:2
N:5

F:2
N:4

F:2
N:6

F:8
N:10

F:1

N:8
F:1

N:11

F:0
N:l

il. F:2
N:5

F:2
N:4

F:2
N:6

F:8
N:11

F:1

N:8
F:1

N:11

F:0

N:1

ilL F:2
N:5

F:2
N:4

F:2
N:6

F:8
N:12

F:1

N:8
F:1

N:10
F:0
N:1

IV. F:2
N:5

F:2
N:4

F:2
N:6

F:8
N:12

F:1

N:8
F:1

N:10
F:0
N:1

v. F:2
N:5

F:2

N:4
F I

N:6
F:8

N:12
F:1

N:8
F:1

N:10
F:0

N:1

9&

rlo



ĺózsrrvÁRoSI
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vI. F:2
N:5

F:2

N:4
F:1

N:6
F:8

N:12
F:1

N:7
F:1

N:10
F:0
N:1

vil. F:2
N:5

F:2
N:4

F:1

N:7
F:8

N:12
F:1

N:8
F:1

N:10
F:0
N:1

VilI. F:2
N:5

F:2
N:3

F:1

N:6
F:8

N:12
F:l
N:8

F:1

N:10
F:0
N:1

Ix. F:2
N:5

F:2
N:2

F:1

N:6
F:8

N:12
F:1

N:8
F:1

N:10
F:0
N:1

X. F:2

----IrT:6

F:2

-N:3

F:1
, N:6

F:8
--tr'T:-lJ

F:1

---]rI:8

F:1
---IItO

F:0

--N:1--
xr. F:2

N:6
F:2
N:2

F:1
N:6

F:8
N:11

F: 1

N:8
F:l

N:10
F:0
N:1

XII. F:2
N:6

F:2
N:2

F:1

N:6
F:8

N:11
F:1

N:8
F:1

N:10
F:0
N:1

Osszesen Fz 24
N:63

F:24
N:40

F:16
N:73

F:96
N:138

Fz12
N:95

Fz12
N:122

F:0
N:12

Mindtissz. 87 64 89 234 107 L34 L2

Ellátottak számaférťl: 184 fő
Ellátottak számano: 543 fő
Ellátottak számaösszesen: 727 fő

Látogatási és esem ényn aplĺí adatok

Tevékenységek L TI III rv. V. vI. VII. VTII. TX. x. xI. XII. Ossz.

Esvéb 55 87 t03 69 85 87 72', 28 52 4 5Z JL 706

Ugyintézéshez
sesítsésnvúitás

24 11 6 13 l'7 14 t9 ll 28 t4 35 26 ft8

Mentális tanácsadás 27 t6 24 2l 16 26 Í7 3l 5I 29 24 24 292

Szabadidős Drosľam 1260 1200 1320 1260 I 140 ĺ315 1377 t194 1276 t257 1239 1298 ĺ5l36

onként vállalt feladatok igénybevéte|e (fő)
2015. 01. 01 -2015. 12.31.

Hónan Fodrász Pedĺkűľ Masszázs Gvógytoľna
L 0 5 20 30
II. 5 9 27 46
nI. ll 6 aa

JJ 53
IV. 7 7 21 34
v. 7 6 26 46
T/T 1L e .,,Á 20

pe-
(|3,,ĺ

"ur



ĺozsgľvÁnosr
SzocrÁus szor-cÁlľa.ľó És Gypnľĺaxĺoĺ-Éľl xozľolĺľ

VII. 9 I 13 43
vIII. 6 6 6 10

IX. 8 ),6 t1 1l
x. 0 0 0 4
xr. 5 7 0 20
XII. a

J 0 0 29
Osszesen: /5 77 189 365

Szabadidős pľogramok. eseménvek
Pľogramjainkat és ľendezvényeinket úgy állítjuk öSSze, hogy figyelembe vesszük a
klubtagok véleményét, javaslatait. Ügyeliink aÍra, hogy mindenki megtalálja
képességeinek, érdeklődési körének, egészségügyi és mentális állapotanak legmegfelelőbb
elfoglaltságőt. z}Is-januźlr 'első -Łretéb-en közösąn elkés-aí1ęt.t!ik._a..z élłes progľamteľve1)...-
melyet sikeľĹilt betaľtani az elmult időszakban, sot a betervezettnél több progľam került
megľendezésre.
A legkiemelkedőbb programunk a Klub megnyitásának 30. évfordulója volt, amelyen
nagyon jőI érezték magukat az iđősek, más klubokból is voltak meghívott vendégek. A
rendezvény anyagi hátterét az onkoľm ěnyzatbiztosította.

A követkęző programok színesítették az elmúlt időszakot:
Január: újévi köszöntő ünnepség; egészségtigyi előadás; névnapi ünnepséggel

egybekötĺitt zenés délután
Februóľ: faľsangi mulatság, sajátkészítéstĺjelmezekben; Kiss Sánđor

könyvbemut atőj a; zenés névnapi ünnep sé g, névnapo sok kö szĺintése
Március: nőnapi iinnepség; egészségügyi felvilágosítás Dopita Gáboľné előadóval;

névnapi köszöntés, zenés délután; napfo gyatkozás me gteki nté se
védőszemüveggel; Húsvéti tinnepség

Április: a költészet napján alkalmából József Attila versek felolvasása; névnaposok
köszöntése, zenés délután; a k]ub megnyitásának 30. évfoľdulója alkalmából

,Mćljus:

Június..

Július:

Augusztus:

Szeptember:
október:

Novembeľ:

a budapesti séták keretében: Vajdahunyąd váľźnak meglátogatása; óvodások
fellépése Anyák napja alkalmából; ingyenes szervezett előadás a Turai Ida
szíĺlházb a; Józ s efr ĺíľo s i ci gány zenekaľ fel lépé se ; névnap o sok k ö szönté s e ;

szíIlházielőađás (melyre a jegyet ingyen biaosította az onkormányzat)
kultuľális séta a Ludwig Múzeumban, Zsigmond Vilmos kiállításának
megtekintése; egészségügyi felvilágosítás (bőľvédelem)
kirándulás Szentendréľe; névnaposok kĺjszöntése; Ludvig Múzeumban
Zsigmond Vilmos kiállításanak megtekintése
séta a Füvészkeľtben; Lőrinc napi dinnyézés; névnaposok köszcintése;
Ludovika téri megemlékezésen részvétel; séta az orczy paľkban;
káptalanffiređi nyaľalás
névnaposok köszöntése;részvéte| a Szenes Iván emlékkonceľten; Szüľeti bál
osszevont kerületi Idősek napi rendezvény; Bogľácsozás a z Ezüstfenyő
G ondozőházban; Névnapi tinnep sé g zené s műsoľľal, Jubileumi köszöntések
Ünnepsége

Q919at!9r9q91l-l9ms]Lőben;Megemlékezésazelhunyt-klubtegol.'ql

,,,ť

ĺ0Ł
ĄbL

Erzsébet- Katalin Bti: Zenés délutan

a
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szuks-Ęesalapanyagolĺąęgyásĺfu !_ąsphpzazśsu'eeęlęz-Qnkoĺĺuányzatb jnosĄą'

December: Kirándulás Kecskemétre; Névnapi rendezvény; Karácsonyi ünnepség, a
Fazekas Mihály Ált. Iskola tanulónak Betlehemes elŕĺacĺása.

A fent felsorolt progľamokon kívül gyakoriak az irányított beszé|getések, tematikus-,
készségfejlesztő-, manuális-, kézműves foglalkozások. A dalkör prőbái nagyon
hangulatos ak, amit hetente hétfőnként tartunk.
A foglakoúatás keretén belül mindenki talál érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot:
vaľrás, kötés, hoľgolás, színezés, ragasńź.s' gyöngyfrĺzés, papíľhajtogatás. Nagyon
népszeľűek atársasjźúékok: a betrĺkirakó, a memóriakártyajáték, a Bingó.
A hétköznapok hasznos eltöltéséte, az intézmény bińosítja a következőket: TV, ráđiő,
zenehallgatás, napi- és heti lapok olvasása, hźzikłjnyvtár, filmvetítés, társas játékok, stb'
Az eszkozöket és ĺjtleteket folyamatosan biztosítjuk az aktív időtöltéshez. Az ehhez

Inteľnet hasznáIat az idősek körében nem elterjeđt,2-3 fó használj a a számu|<ľa kilrelyezett
szamítőgépet. A tc'bbiek a mi segítségünket kéľik naponta az inteľnetes információk
megkeľesésére.
A higiénia fenntaľtásához flirdési lehetőség biztosított (tusfi'irdő, töľülköző, hajszárítő).
A ťlzikai erőnlét megÍartźsáért hetente csopoľtos tornán vesznek részt a klubtagok, melyet
sza|łképzett győgfiomásztart és heti két alkalommal gyógy masszázst is igénybe vesznek.
Ezen kívül külĺjnböző fejlesztő tornákat tafiunk, ilyen a Szemtoma, kéztorna,|abdázźs.
A keľĹileti óvodákkal, iskolakkal is kapcsolatot tartunk. Fellépéseik, színesek és
szőrakońatőak, az idősek ĺjrömmel fogadják a fiata| geneľációt.

Étkezési adatok
201 s.01.01 . - 201s.12.31.

Hónap Étkezési
napok
száma

Étkezési napok
száma
normatívához

Osszes
étkezők
száma

Fizetős ebéd
H-P/adag

TM. ebéd
H-P/adag

Fizetős ebéd
hétvége

TM ebéd
hétvége

Befizetés
összege

januáľ 440-
február 388 55 I 20 317 20 +J 8 104.200.-

marclus s00 428 20 406 22 63 9 133.490.-

ápriIis 490 416 20 416 0 1i 0 140.1r 5.-

maJus 440 342 20 342 0 98 0 t11.970.-

június 376 329 20 329 0 0 105.660.-

jú|ius 393 342 l8 5+Z 0 5ĺ 0 89.935.-

augusztus 385 308 19 308 0 77 0 '72.835.-

szeptember 396 35t 18 351 0 45 0 99.680.-

oktĺíber 43f 361 21 361 0 '71 0 104.840.-

november 423 357 20 357 0 66 0 83.640.-

december 489 384 21 362 f2 96 0 69.580.-

osszesen 5152 4318 237 4233 85 798 36 957.ĺl0.-

Az étkezési téľítési díiból befol!s_i díjbď befolyt összeg 20!5. január 0l0l- december 3l-ig :1.215.170,-Ft

,r
,w+

f1'.Ĺ gLI\gZgĎt LElILt'sl LrrJuur ugruryt UssZgB ZUrJ. Januar Ul- !'9cę!qDeŁJ_11g]łľentilaoJzadaarl-terĺtes u,:pt.

a
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SzocĺÁus Szolc Á.r,ľłro És GytnľĺnrĺólÉľr xozľoľľ

Havi átlagos étkezők száma19,75 fő.
A fenti időszakban a felvett ebédesek száma 13 fő, megszűntl} fó.

Az elvite|lel és helyben tiiľténő fogyasztás
(noľmatíva adatok)
2015. 01.01.-12.31.

Hónap Étkezés mĺidja
oszikék

Etel
adas

Etkezők
száma

L helvben 214 11

elvitellel r49 9

II.
helvben 208 1t
alrĺifellal _129 s_

ilI. helyben 270 12

elvitellel 158 8

ľ. helvben 268 11

elvitellel 148 9

V.
helvben 222 ll
elvitellel 120 9

vI. helyben 2r2 11

elvitellel 1r1 9

VII. helyben 222 10

elvitellel 120 8

vIII.
hęlvben 163 10

elvitellel 145 9

IX. helyben 204 9
elvitellel 147 9

x. helyben 231 11

^1,,i+^ll^l 12ŕl 't^

XI.
helvben 210 10

elłitellel 147 10

xII. helvben 242 11

elvitellel 142 10

Osszesen
helvben 2666 L28
elvitellel 1652 r09

TáľFvi feltételek
Az oszikék Időskoruak Klubjanaktaryyí feltételei a tĺirvényben meghatározoÍtak szeľinti,
a napi műkĺjdésiinkhöz sztikséges eszközök hiánýalanok.
2015 ószén teljes felújítás tĺjľtént a konyhai részen: villany hźl|őzat., vizesblokk-, fa|i
csempe-' padlócsempe-, csapok-, mosogatók-, hiitőszekĺény-, mosógép-, cseréje. Uj
konyhabútort csináltattunk a helyi adottságoknak megfelelően. Vásároltunk: 14 đb
kényelmes széket, 2 db étkezo asńa|t,28 db fotelt, valamint kisebb kiegészítoket. A régi,
elavult karnisok cseréje megtöľtént. Az irodai beľendezés is megújult.

Sżemélyi feltételek:

ĺf

V +0ą

Ąb\
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1 fő klub koordinátor,2 fő gondozónő, 1 fü technikai dolgozó.
20|5. évben 4 fŕ5 kozfoglalkoztatott segítette a munkáĺkat.
A munkatársak folyamatosan továbbképzéseken és szupervíziókon vesznek részt. / .

f ,/,,,/Á \. 1(_4(.(f/, )CL@
Máthé Enikő

klubkoordinátoľ

5. 1.4. Reménvsugdr Időskor úak Klubia
E n ge d ély e zett łér łjhe|y szám :_ó 0{ő
Nyitva tartász hétfőtő| péntekig, 8-16 óráig

A Reménysugáľ Időskorúak Klubjában 2015. januaľ 1-tő1 december 31-ig terjedő
időszakban átlagosan naponta 57 főt láttunk el. A fenti időszakban 7 fó iú ellátott keľült
felvételľe és 9 fő e|Iźtésamegsziint.

Az ellátási és étkezési napok számának alakulása
(noľmatíva adatok)

2015. 01.01. - 2015.12.3r.
Hónan Reménvsusáľ

I.
látosatás 961
étkęzés 3s6

Játosatás o10
il.

étkezés 364

uI. látosatás 983
étkezés 393

IV. látosatás 929
étkezés 346

v. látosatás 875
étkezés 418

vr. látogatás 949
étkezés 511

VII. látogatás 977
étkezés 472

vIII. látosatás 852
étkezés 318

IX: látosatás 102s
étkezés 405
látosatás 1030

.Ä'.
étkezés 385

ĺ/
L!

ĺ/
?

)ď /-
Ę95
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s zocl Á ns s zol,cĺĺ-ľaľ i É s Gy.pnn,lnrĺolÉ ľr xozľoľľ

xr. látogatás 1026
étkezés 380

xII. |tttogatás IOTI
étkezés 474

Osszesen
látoeatás 11597
étkezés 4822

Kihaszná|tság aľánya havonta:

o Január: 961:21nap: 45,7 fő 76,2%0

Februaľ: 9l9:20nap:45,9 fő 76'50Á
Maľcius: 983:22nap:44,6 fő 74,40Á

_ -Áprili s : -_-9 29 :21map=Ą 4 2fő'-] 3 3 % -

a

o

o Május:
o Június:
o Július:

875:19nap: 46 fő, 76,7yo
949:22nap: 43,I fő, 7 l,\yo
97]:23 nap:42,4 fő 70,70Á

Az e||átottak nem és koľ szerinti megoszlása
201s.01.01. - 2015. 12.31.

o Augusztus 852:20 nap:42,6 fő 7I%
o Szeptembeľ |025:22 nap:46,5 fő 77,6 %o

o október 1030:21nap:49 fo 8l,7yo
o November 1026:2I nap:48,8 fő 81,4yo
. December 107|:22nap:48,6 fő 81,Iyo

Lźńo gatási napok szárla összesen: ||.597
Eves kĺhaszná,Jtságz 1I.597:254nap: 45,6 fő, 76yo

Hónap
40-59
évig

60-64
évĺg

6s-69
évig

70-74
évig

75-79
évig

80-89
évig

90év
felett

T. F:1

N:2 '

F:7
N:8

F:8
N:8

F:5
N:9

F:3

N:6
F:1

N:2'
F:0
N:0

II. F:l
N:2

F:7
N:8

F:8
N:8

F:5
N:8

F:3

N:6
F:1

N:2
F:0
N:0

ilI. F:1

N:3
F:7
N:8

F:7
N:9

F:5
N:8

F:3

N:6
F:1

N:2
F:0
N:0

IV. F:1

N:3
F:6
N:8

F:7
N:9

F:5
N:8

F:3

N:6
F:1

N:2
F:0
N:0

v. F:1

N:3
F:6
N:8

F:7
N:9

F:5
N:8

F:3

N:6
F:1

N:2
F:0
N:0

VI. F:1

N:3
F:6
N:8

F:7
N:9

F:5

N:8
F:3

N:6
F:1

N:2
F:0
N:0

vil. ľ:l ľ:o b:7 F:5 ľ:J ľ:t ľ:U

,{,/ ľ0+--

^Ą.n'
l(-^P
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N:2 N:8 N:9 N:8 N:6 N:2 N:0

VIII. F:1

N:3
F:6
N:8

F:6
N:10

F:4
N:7

F:3
N:6

F:1

N:1
F:0
N:0

IX. F:1

N:3
F:6
N:8

F:7
N:10

F:5
N:7

F:3
N:6

F:1

N:1
F:0
N:0

x. F:1

N:3
F:6
N:8

F:6
N:8

F:4
N:7

F:3
N:6

F:1

N:1
F:0
N:0

xr. F:1

N:3
F:6
N:8

F:6

N:8
F:4
N:7

F:3
N:6

F:1

N:1
F:0
N:0

XII. F :1

N:4
F:7
N:8

F:6
N:8

T:4

N:7
F: a

J

N:6
ľ':l
N:2

F:0
N:0

osszesen Fz12
N:34

Fz76
N:96

F:82
N:105

F:56
N:92

F:36
N:72

Fz12
N:20

F:0
N:0

mindtissz 46 L72 187 148 108 32 0

Ellátottak számaférťĺ: 274 fi'
Ellátottak számaĺo: 419 fő
Ellátottak szźlma összesen: 693 fő

LátogatásÍ és eseménynapló adatok
201s.01.01. - 201s. 12.31.

Tevékenysések I. II. III. IV. v. vI. VII. VIil. IX. X. xI. xil. Ossz.
ĺn{ ÁÁ '7',7 6A 11 Áą d') t{ tno l?< t1ŕ| t20pA,|Ýv

Ugyntézéshez
seeítséeduiitás

l5 l0 9 tz 6 7 6 l9 1l 19 8 9 t31

Mentális
tanácsadás

90 103 86 68 24 I2 20 t2 l1 31 8 9 474

Szabadidős
progľam

961 919 938 9f9 875 949 977 852 1025 1030 1026 t07l 11597

onként vállalt feladatok igénybevétele (fő)
20rs. 01. 01 - 2015. 12. 31.

/
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Hónap Fodľász Pedikíĺľ Masszázs Gvĺísvtoľna
I. 8 6 35 6
il. 2 2I 42 6
ilL 15 0 54 0
IV. 7 11 51 0
v. 15 12 40 4
vr. T2 38 6
VII. 11 13 32 6

?
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vIII. 7 6 7 a
J

IX. I t2 38 5

x. 0 T4 45 5

xr. t2 7 45 10

XII. 7 6 38 4
Osszesen: 99 120 465 JJ

Szabadidős pľogramok. eseménvek
Programjainkat és rendezvényeinket úgy állítjuk össze, hogy figyelembe vesszük a
klubtagok véleményét, javaslatait. Ügyelünk atta) hogy mindenki megtalálja
képességeinek, érdeklődési kĺjľének, egészségügyi és mentális állapotanak legmegfelelőbb
elfoglaltságát. Az intézmény céIja minden rászorultnak segítséget nyújtani az
ElmaEänyoSodásuk-megelőzésćben ülĆ'-pĺoblémáik-
megolđásában: hivatalos ügyintézés, segélykérelem stb. Az egészségiigyi, szociális és
mentális gondozás egyénľe szabottan töľténik. A tźlrgyévben tervezett progľamokat havi
bontásban rögzítettük, ami igazodik a gondozottak egészségi tĺ||apotához, mozgási, illetve
kulturális igényeihez. A kulturális programokon kívül egészségfü és ťlzikai állapotuk
megtartásaľól is gondoskodunk (Tv., rádió' magnó, taľsasjátékok, heti és napilapok, házi
ktinyvtár, gyó gytorna, különbĺjző állandó fo glalkozások).
A foglakoztatás keľetén beliĺl mindenki talál éľdeklődésének megfelelő elfoglaltságot:
vatĺás, kötés, horgolás, színezés, tagasztźls, gyongyftizés, papíľhajtogatás.
Az eszközöket és ötleteket folyamatosan biztosítjuk az aktív időtöltéshez. Az e|lhez
szükséges a|apanyagok megvásáľ|źsáhozaz ĺisszeget az onkormźnyzatbiztosítja.
Nagyon népszeľrĺek a tfusasjátékok: szeľetik a kvízjátékokat és a rejtvényfejtő hazi
versenyeket, a Bingót. A társas kĺjr ęlnevezésű mentálhigiénés csopoľtťog|a|kozásra,
önismereti játékokért az áI|andő résztvevők és 

',beugľós'' 
látogatók is szabaddá teszik

magukat, szinte beľ<igzült, hogy csütĺiľtök, akkor taľsas kĺir.
A higiénia fenntartásához füľdési lehetőség biztosított (fuSfüIđő, töľĹilkĺjzo' bajszáritő).
Á.-felsoľoltakonkíviilzenés-Íáncos,jlletve-műsoros-łendezvćnyeket_szesĺezijttk,łovábbá-
színhén-, mozi-, muzeum|átogatźsta, kirándulásra és ĺyaraLásra is lehetőség van.
Klubunkban évek óta vegetáriánus főzőtanfolyam iś vaÍI a tavaszi és az ószi időszakban
10.10 alkalommal, ide kiilsős érdeklődők is elj<ihetnek. Igénybe vehető szolgáltatásaink:
kézi és gépi masszítozás (heti két alkalommal), gyógytoma (lreti egyszer' csoportos),
fodľász-pediktĺr (havonta), ľendszeres vémyomásméľés, technikai segítségként gépi mosási
lehetőség.
Internet használat az idősek körében egyre jobban teľjed, már 5-7 fő használja a számukĺa
kihelyezett szźlmítőgépet. A többiek a mi segítségünket kérik naponta az internetes
információk me gkeresésére.
Február őta mentálhigiénés munkatárs segíti a klubtagok mentális egészségének
meg(5rzését, ami egyéni segítő beszélgetésekből és csoportfoglalkozásokból á1l heti egy
alkalommal.
A Koszorú utcai óvodásokkal egyĹittmfüödési szeľződésünk van. A pilisvöľösvári Napos
oldal idősek klubja 2012 őta testvérklubunk, közös ľendezvényeket is szerveziink,
interneten is taľtanak kapcsolatot gondozottj aink egymással.
A következő pľogľamok színesítettékaz e|mult egy évet:

I$6-
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Havi pľogľamterwel dolgozunk, így előre tudnak klubtagjaink felkészülni , részt venni a
me9tervezett progľamokon. Célunk, hogy tematikus, strukturált foglalkozásokat tudjunk
biaosítani, így időseink napi, heti, havi progľamjaikat előľe megtervezhetik.
Allandó pľogľarrrjairrli: kézirrrurka szakkciľ, sütő-ftĺző szakktiľ, fihll klub-ĺjľtjkztjlcl
dallamok, kľeatív szakkciľ, fórum, társas kör, színjátszó kör, kézimunka szakkĺir, kívánság
(zenés) délutĺán

Havi kiemelkedő proeramjaink
Január.. Uiévköszöntő
Február: Farsang a pilisvörösvaľi testvéľ klubbal, Valentin-napi kedves percek
Március:
Április:

Nőnapi kedveskedés, Máľcius 15. megem|ékezés, Uton húsvét felé
Húsvéti locsolóbál, Kirándulás a Pilisbe, oszikék Időskoruak Klubja
szül etésĺlepi. kö szöntése
Anyák napja, Férfinap
Gyeľmeknap a Ko szoľú oviban, J ő zsefv źlr o si ci gány zenekaľ fel l épé se,
Ceglédi spoľtnapokon való r észv éte|, Stras shofÍi emléktúra
Szenior sakkveľseny kerületi elődĺjntő, Szentendrei skanzen |źúo gatás

Május:
Június:

Július:
(buszos kiľándulás)

Augusztus.. Kirándulás a táncos klubtagokkal Pécelre, Béke biciklis ünnepélyes indítása
a Ludovika térroI,Új kenyéľ ünnepe, Káptalanfiĺredi nyaralás

Szeptember: Bűnmege|ozési tanácsadás-előadás, Szüľeti mulatság, Vegán fóző tanfo|yam
október: Idősek napja - bogľácsozás azBzustfenyő Időskorúak otthonában, Idősek

ünnepe klub rende zv ény' Színhaz|átogatás, Halottak napi me geml ékezés
November: Séta a Fiumei úti temetőben, Katalin és Erzsébet bál
December: Mikulás nap aKoszorú oviban, Adventi kirĺĺndulás Kecskemétľe, Klub

kaľácsony Íiatal muzsikusokkal

Etkezési adatok
201511. 01 - 2015. 1231.

Hónap Étkezési
adagok
száma

Etkezési
adagok száma
normatívához

Osszes,
étkezők
száma

Fĺzetős ebéd
H-P/adag

TM. ebéd
H-P/adag

Fizetős ebéd
hétvége

adag

TM ebéd

hétvége

adag

Befizetés'
összege

január 477 356 l8 293 63 91 30 72200.-

február 460 364 l9 304 60 72 f+ 79 240.-

marctus 498 393 t9 334 59 81 24 87 200.-

ápriIis 430 346 t9 304 42 66 l8 94165.-

május 598 418 25 326 92 't26 54 95 430.-

június 645 5il 25 401 110 94 40 112 475.-

jú|ius 587 472 2f 370 t02 78 JI 94 930.-

augusztus 461 318 22 238 80 94 49 64605.-

szept. 522 4t7 22 307 t10 78 40 68335.-

október 550 385 22 296 89 96 69 64 345

n(,vemoer JöU z+ z>o ö4 öö tt
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december 626 474 28 403 7l 116 36 97 490

osszesen 6356 48f2 265 3871 951 1080 454 994 985.-

Az étkezési térítési díjból befolý <lsszeg 2015. január 01- december 31-ig : 994.985.- Ft.
A fenti időszakban térítési díj hrtozźsa nem volt senkinek.
Havi átlagos étkezők szánazL fő.
A fenti időszakban a felvett ebéđesek szźtma}| fő, megszúnt 10 fő.

Az elvitellel és helyben történő fogyasztás adatai
(noľmatíva adatok)
2015.01.01.-12.31

_Ť'emllnvsugár-
Hónap Etkezés

módja Etel
adag

Etkezők
száłma

I.
helyben 231 t2
elvitellel 125 6

II.
helyben f44 t3
elvitellel 120 6

ilr. helvben 266 t3
elvitellel 127 6

IV.
helyben 233 t3
elvitellel 113 6

v. helyben 217 13

elvitellel 201 I2

VI.
helvben 266 13

elvitellel 245 12

-vu.-
helvben 2s6 t2
elvrtellel 216 l0

vilr. ,helyben r20 11

elvitellel 198 1l

IX. helyben r82 11

elvitellel 223 11

x. helvben 234 I4
elvitellel 151 8

xr. helvben 214 14
elvitellel t66 10

XII. helyben 296 r8
elvitellel 1,78 t0

Osszes
en

helvben 2759 157
elvitellel 2063 108

tss-
Ą\o
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TáľeYi feltételek
A Reménysugár Tĺlćĺskontak Klubjának tárgyi feltételei a törvényben meghatározottak
szerinti, aĺapi működésĺinkhöz szükséges eszkĺjzök hiánytalanok. Bejárat aTavaszmező
utca felől, helyiségek: folyosó, 2 WC, 1 szemé|yzeti WC, 1 konyha, 1 pihenőszoba, ami
egyben elsősegélyhelyként is szo|gźi, 1 ebédlő, 1 tarsalgó, 1 iľoda, 1 ĺjltöző és
fog|alkoztatásokhoz előkészítő helyiség. A ga|ériźn masszázs szoba és raktározási hely lett
kialakítva, de alkalmas szupervízió és koordinátori értekez|etmegtartásáľa is.
Az idei évben lehetőségünk volt beszerezni egy új te|eviziőt és kiépítésre kenilt egy új
ľiasztórendszer is.

Személyi fe|tételek:
Máľciustól-egy-s-dnkéntesjs-segítette a munkánkat, szabadidejében beszélgaett---
időseinkkel, pľogramjainkon segítséget nyújtott a munkatáľsaknak. Év végére egyéb
elfoglaltsága miatt maľ nem jáľt közénk.
Jelenleg 1 klubkooľdinátor, 2 klubgondoző és 1 technikai munkatáľs dolgozik a klubban.
Az e|te|t időszakban 2 fó kozťog|alkoztatott is segítette munkánkat.
A munkatársak folyamatosan továbbképzéseken és szupervíziókon vesznek részt.

5. 1. 5. Víe-otthon Időskorúak Klubia

h l(á|mán
klubkooľdinátor

Engedélyezett férőhelyek száma: 60 fő.
Nyitva taľtás: héltfőtil péntekig, 8-16 óráig

A Víg otthon Időskorúak Klubjában 2015, januáĺ 1-től decembeľ 31-ig terjedő időszakban
átlagosan, naponta 56 fot látfunk el. A fenti időszakban 12 fő ilj ellátott keľült felvételre és
21 fő e|Iátása megsziĺnt.

Az el|átásĺ és étkezési napok számának alakulása
(noľmatíva adatok)

201s.01.01. - 2015. 12.31.

/
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étkezés 631

rv. látosatás Izt7
étkezés s81

v. látosatás r1,34

étkezés 556

vI. látosatás 1265
étkezés 649

VIL látosatás Ifl7
étkezés 693

vrII. látosatás 1083
étkezés 614

rx. Iátogatás 1203
etkezés Á'n6

X. [átosatás I 183
étkezés 673

xr. látosatás rt82
étkezés 628

xil. |źńosatás 1 187

étkezés 571

Osszesen
látoeatás 14339
étkezés 7424

Kihasználtság aľánya havonta:

Januĺĺr: I21I:21 nap, ami átlagosan 57,6 ťolnap' kihaszná1tság96Yo
Febľuáľ: 1|64:20 nap, ami átlagosan 58,2 folnap, kihasználtság97oÁ
Marcius: 1293:22 nap, amiátlagosan 58,8 főlnap, kihasználtsźą9&Yo
Ápľilis: I2l7:21nap, ami átlagosan 58,0 főlnap, kihasználtság97oÁ
J4Ąjrls: ĺ ĺ 34:19ĺap, amiát1agosanj9'1-Íőlnap,tihasznáItság99y.o--
Június: 1265:22 nap, ami átlagosan 57.5 folnap,kihasznáItsĘ9í%
Július: , 1217..23 nap, aĺri átlagosan 52.9 főlnap,kihaszntútság 88%
Auguszfus: 1083:20 nap, ami átlagosan 54.2 főlnap' kihasználtstry9}oÁ
Szeptember: 1203.22 nap, ami átlagosan 54.7 főlnap, kihasználtság9l%o
október: 1183:21 nap, ami átlagosan 56.3 főlnap, kihasználtság9Ę%o
November: 1182:21 nap, ami átlagosan 56.3 főlnap, kihasználtság94%
December: II87:22 nap' ami átlagosan 54.0 főlnap' kihasználtsag90oÁ

I:átogatási napok összesen : 14.339
Eves kĺhaszná|tságz 14.399:254 nap : 56,4 fő 94vo

I\Q
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Äz e||átottak nem és kor szerinti megoszlása
2015. 01.01. - 2015. 12.31..

Hónap 40-59
évĺg

60-64
évig

65-69
évig

70-74
évig

75-79
évig

80-89
évig

90év
felett

I. F:4
N:7

F:10
N:3

F:4
N:12

F:3

N:4
F:0
N:6

F:4
N:7

F:1

N:0

il. F:4
N:7

F9
N:3

F:4
N:12

F:3

N:4
F:0

N:6
F:3
N:7

F:1

N:0

ilI. F:4
N:6

F:10
N:4

F:4
N: l2

F:3

N:4
F:0
N:6

F:3

N:6
F:1

N:0

IV. F:4
N:6

F:10
N:4

F:3
N:11

F:3

N:4
F:0

N:6
F:3

N:5
F:1

N:0

v. F:4
N:7

F:11

N:4
F:3
N:11

F:4
N:4

F:0
N:6

F:3
N:5

F:1

N:0

VI. F:4
N:7

F:11

N:4
F:3
N:10

F:4
N:4

F:0
N:6

F:3

N:5
F:1

N:0

VII. F:4
N:6

F:10
N:4

F:4
N:9

F:4
N:5

F:0
N:5

F:2
N:6

F:0
N:0

VIII. F:4
N:6

F:10

N:3
F:4
N:10

F:4
N:5

F:0
N:5

F:2
N:6

F:0
N:0

IX. F:5
N:5

F:9
N:3

F:4
N:10

F:4
N:6

F:0
N:5

F:2
N:6

F:0
N:0

X. F:5
N:5

F:9
N:3

F:4
N:10

F:4
N:6

F:0
N:6

F:2
N:5

F:0
N:0

xI. F:3
N:4

F:11

N:3
F:4
N: l0

F:4
N:6

F:0
N:6

F:2
N:5

F:0
N:0

XII. F:3
N:4

F:11

N:3
F:4
N:10

F:5

N:6
F:0
N:6

F2:
N:5

F:0
N:0

Osszesen F:48
N:70

Bz 121
N:41

F:45
N: 127

F:45
N:58

F:0
N:69

F: 31

N:68
F:6
N:0

Mindtissze-
sen

118 t62 172 103 69 99 6

Ellátottak számaférfi:
Ellátottak számanő:

296 fő
433 fő

/
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A Víg otthon Időskoruak Klubjának tagsaí több koroszta|yt képviselnek. Klubunkban a

nők aľánya magasabb. Az e||átottak átlagos életkora férf,raknál 65,6 év, nőknél 69,7 év.

Látogatási és eseménynapló adatok
2015. 01.01.- 2015. 12.31.

Tevékenységek I II. III. IV. v. VI. VII. VIII x. x. xI. xtl Ossz.

Eeyéb 51 46 87 50 65 82 59 29 42 31 JJ 20 595

Ugyintézéshez
sesítséenyúitás

21 I 16 25 t7 t9 11 l8 25 27 l6 l5 228

Mentális
tanácsadás

t6 fl 31 21 9 24 z3 27 40 4l 35 311

ĐZaUautuUs
Drosram

tzrl It64 1293 t2t7 t134 1265 t2t7 1083 1203 I 183 1182 1187 14339

onként vállalt feladatok igénybevétele (fő)
2015. 01. 01 - 2015. 12. 31.

Hónao Fodľász Pedikűľ Masszázs Gvósvtorna
L 8 12 T4 I7
u. 2 12 18 14

ilI. 13 12 29 naJJ

Iv. 8 12 15 l5
v. 5 13 28 I9
vI. 13 t2 32 25
WL 8 I2 26 13

VIII. 6 T2 6 5

rx. 13 12 17 0

x. 0 l 24 0
xr- __15__ 12 6 0

XII. 5 t2 a
J 0

Osszesen: 96 140 218 L41

A klubtagok a gyógymasszźlzs és gyógytoma szo|gáItatást ingyen, míg a fođrászatot és a
pedikűrt jövedelemtől függően (keđvezményesen) vehetik igénybe, ami nagy segítség a
kisjövedelmúeknek.
Háľomhetente fodľászt és pedikűľt, heti két alkalommal gyógymasszázst biztosítunk
klubtagjaink szźľ'náta, időseink éltek is a lehetőséggel. A higiénia fenntartásához fiirdési
lehetőséget is biztosítunk'

Szabadidős progľamok események:
Az e|Iźtźst újonnan igénybevevő klubtagjaink félnek az egyedülléttől, tfusaságra egy kis
megértésľe vágynak. Szívesen jönnek az intézménybe, ahol kulturális programokon kíviil
egészségiik és ťlzikai állapotuk megőrzéséről is gondoskodunk, színes pľogľamokkal
szőrakoztatjuk őket. IntézményĹink célja minden rászoľultnak segítséget nýjtani az
elmagányosodás megelőzésében a felmerülő pľoblémak megolđásában. Figyelemmel

+ł-Ł

Ątĺh

,u



i

ĺozsnľvÁnosr
SzocĺÁus szor,cÁlľ,łľó rs GytnľĺnrĺólÉľr xozľoľľ

kísérjük a klubtagok mentális, egészségi és szociális helyzetének alakulását is' Hivatalos
ügyeik intézésében' nyomtatványok kitĺiltésében is segítségükľe vagyunk.
Kĺizösségiinkben fontos a jó légköľ megteľemtése, igyekszünk megelőzni az időskoľi
depľessziót, oldani az egyedüllétet és hangsúlyozni a valahova taĺtozást. Fontos
számunkra, hogy tagjaink egy aktív, vidám klubéletet élhessenek meg.
Külcinböző progľamok és szakkörök állnak az idősek rendelkezésére a szabadidő taľtalmas
eltöltésére, a társas kapcsolatok megélésére
Pľogramjainkat igyekszünk úgy szeľvezti, hogy minđenki megtalálhassa az éľdeklődési
köľének megfelelőt. Rendszeres foglalkozásainkon szívesen vesznek részt a klubtagok.
Kellemes elfoglaltságot jelent időseink számára programjaink sokszínűsége. K<ĺzös játékos
délutánok (társasjátékok, vętélkedők, tombolák, römi verseny). Nagyon szeľetnek
kézimunkával foglalko zni (himezni, kĺitni, horgolni)..
Lęhętoségünk- ya'rLęgy-kaz<lsségi keľt használ@-ąŁo_!_ą kl'ubtągjai&nągy örömtikľe
növénýeľmesztéssel foglalkozhatnak.
Áilandó progľamjaink: - Kézimunka szakkör, csopoľtos beszélgetések, irodalmi szakkcĺr'
filmvetítés, nótakcir, kľeatív fog|alkozźlsok, közös játékos délutánok, kártyaklub.

Havi kiemelt programjaink
Január: oévbúcsúztatő,Előadásazinkontinenciáról
Február: Faľsang,Mangalicafesztivá|,Tombola
Március:
Ápritis:

Mĺźjus:

Június:
Július:

Nőnapi iinnepség' Március 15. megem|ékezés,
Kiállítás a klubtagok á|ta|készítetttárgyakból, Hrisvéti ünnepség, oszikék
Időskoruak Klubja születésnapi köszöntése, Ktiltészet napja 110 éves József
Attila., Kirándulás a Budai Yárba
Cigtnyzenészek fellépése, ,, Majális'' a Jőzsefvtrosi zeneiskolások e|őadása,
Séta a Fiivészkeľtben
Múzeumkeľti séta, Strasshoffi emléktura
Duna parti korzó zás, Kozos fagyla|tozás, Kľeatív foglalkozás (gyĺingyflĺzés
külsősök bevonásával)

Á u gu S z t u s. -P i mík s S.zenilśtvánffi _.

Szeptember: Múzeum |átogatás-; Csontváľi K.T. festményeinek megtekintése, Sziireti 
I

bál, Tombola
október: Idősek Napi Bogľácsozás a Keľepesi Gondozóházban, oszbilcsűztatő

Józsefu ĺĺrosi Zenei skolások előad ásáv a|, Me gemlékezés októb er 23 -r ő|,
Lź./io gatás a Nemzeti Múzeumba
Katalin napibá| é|o zęnéve|
Kĺizös kirríndulás Kecskemétre, Közĺis születésnap és névnapozás,
Kaľácsonyi ünnepség.

November:
December:

Ezen kívül minden hónap utolsó hetében megtĺnnepeljfü a' abban a hónapban aktuális
névnapokat.
Volt haIlás vizsgálatés Áldozatvédelmi előadás is a klubtagok ľészére.
A Karácsonyi ünnepségenaJózsefuaľosi Egységes MódszeľtaniIntézetes Ált' Isk. diakjai
Betlehemes előadással lepték meg klubtagjainkat. Kaľácsonyra Sántha Péterné
alpolgáľmester asszonytól kaptunk egy téľképet ,,A magyat történet áttekintése a
boqfqglą!éŁ_i4ďé1ol'' és minđen klubtagot egy-4qb9?-'bqnbqqé1 l!_ ITIggéí!449\949É.
Dudás Zsuzsaképviselő asszony pedig fiirdőjegyekkel lepte meg a klubtagokat.

"{/ 1+3'
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Etkezési adatok
ztJ 5. ianuáľ 01-től december 3

Hónap Etkezési
napok
száma

EIkezési
napok száma
normatívához

Osszes
étkezők
száma

Fizetős
ebéd
H-P/
adas

TM
ebéd
H-Pĺ
adas

Fizetős
ebéd
hétvége

TM
ebéd
hétvége

Befizetés
fisszege

Januáľ 843 609 JZ 469 140 167 67 3s.930.-
Februáľ 758 570 3l 430 140 132 56 t2.715.-
Március 84',7 631 29 417 154 153 63 40.260.-
Aprilis 791 s8t 28 434 147 147 63 37.055.-
Máius 855 s56 30 412 144 208 91 33.765.-
Június 859 649 3l 464 185 142 68 34.7s0.-
Jú|ius 9ll 693 3l 486 207 146 IZ 46.s+s.-
Augusztus 9t6 614 32 431 183 204 98 36.995.-

-,Szeotembeľ _85a_ 64q ?l 456 J93, I 38- _J0_ 4) 79tl

október 963 673 JJ 484 189 200 90 60.930.-
November 871 628 3l 481 147 180 63 s7.245.-
Decembeľ 740 571 3l 529 42 151 t8 98.405.-
osszesen: 1021r 7424 370 555J 1871 1968 819 I 36.985.--

Befolyt ebéd térítési díj tisszege 2015. decembeľ 31.Íg: 1.736.985' -Ft.

A fenti időszakban térítési dij tartozás a klubban nem volt.
A havi átlagos étkezőksztlma:30.8 fő.
A fenti időszakban a felvett ebédesek száma: |2 fő, megszűnt étkezokszáma 19 fo.

Az elvitellel és helyben történő fogyasztás adatai
(noľmatíva adatok)

201s. 01.01. - 2015. 12.31.

Hĺínap Etkezés módia
Vís-Otthon

Etel Etkezők
adas szama

L helyben 210 10

elvitellel 399 2I

il. helvben 190 l1
elvitellel 380 20

IIL helyben 220 10

elvitellel 4II I9

ry. helyben 203 10

elvitellel 378 18

v. helyben 190 t0
elvitellel 366 20

vr. helvben 218 10

elvitellel 43r 21

vIL helyben 230 t0
elvitellel 463 2l
helvben 195 11

elvitellel 419 21

Łr{,u
Ą\e
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IX. helvben 222 11

elvitellel 427 20

x. helyben 240 12

elvitel 433 21

XI. helyben 277 11

elvitel 411 20

XII. hęlvben 230 11

elvitel 341 20
Osszese

n
helvben 2565 127
elvitellel 48s9 242

Klubunk a nevéből adódóan Józsefuáros egyik frekventált helyén, a Rákóczy csarnok
mogötti Víg utcában ta|á|hatő. A klub kellemes, családias környezetben biztosít a tagok
számára nappali tartőzkodást, mentális és közösségi szolgáltatásokat. A Víg otthon
Időskoruak Klubjának tárgyi feltételei a töruényben meghatározottak szeľinti, a napi
működéshez sziikséges eszkclzök megvannak. Ebben az évben lehetőségiink volt vásaľolni
a klub számźtta 2 ruhás szekľéný, 3 tároló szekľényt, I irőaszta|t, színes nyomtatót,
konyhai és fiirdőszobai felszereléseket.
Sziikség lenne a nyí|ászárők. az elektromos hálózat és a radiátorok cseréjére.

SzeméIvĺ feltételek
Dolgozói létszám:1 ftĺ klubkoordinátor,2 fő klubgondozo és egy fo technikai ďo|goző|átja
el a feladatokat. Szolgáltatásaikkal segítette munkánkat: 1 masszőr, 1 pedikűľös, 1 fodľász
és 1 mentálhigiénés munkataľs. Az év során 6 fő technikai és adminisztľatív

ozfog1a1koztatatf segítetteamun1rát:

5.2. Szenvedélybeteeek nappali ellátása

A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (Mátyás Klub) Wízishe|yzetbe került és/vagy
abból kilábaló szenvedélybetegek nappali e||átását végzi, emellett speciális segítő
programokat, szociá|is és lelki segítséget, kultuľális és szabadidős programokat, illetve
igény esetén kedvezményes étkeztetést nýjt klienseinek. Ez utóbbi szo|gá|tatás célja, hogy
az e||átottak kulturált kĺlrülmények kĺjzött, helyben vagy elvitellel jó minőségű meleg
ebédhez jussanak a hét minden napjĺĺn.

)

L/,*, ť,"",ilű
1(uey Eľzsébet

klubkooľdinátor
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Az e||éĺás cé|ia. fe|adata

Az e||átás célja elősegíteni a szermentesség, majd a jőzanság elérését és megtaľtását,
valamint a társadalomba és a szűkebb környezetbe való visszailleszkedést, a
munkavállalást és azé|etminőség megtartásátéslvagy lehetőség szerint javításźńaz igénybe
vevők körében.
Az ę||źtás önkéntességre építve biztosítja a szakľnai segítő, felvilágosító, tanácsadó,
tźĄékońatő, ĺlnsegíto, kultuľális, szabadidős szo|gźitatźlsokat, pľogramokat.

A szolgáltatások taľtalma

A szenvedélybetegek nappali ellátása keľetében szalmai, szociális és kulturális
szo| gtitattlsokat nyúj tunk.

---- o SzakmaĹtev-ékenységĺink_elsődleges célja al<liensekj őzansághozsegítése,jlletve.a
jőzaĺság megtaľtása, melyet egyéni terápiás beszélgetések, illetve tematikus
csopoľtok keretében végzünk.

A közösség megtartó eľejét szakmai segítséggel megtámogatva a klubba jáľó segítségkérők
hatékonyan léphetnek fel Íiiggőségtikkel szemben.

o Szociális ellátás keľetébęn kedvezményes térítéses étkeztetést, fođrász és
pediktĺrszo|gá|tatást, valamint ingyenes masszázs és gyógýorna szolgáltatást
nyújtunk.

o Klienseink jőzan, biaonságos környezetben tölthetik el szabadidejüket, amihez
igénybe vehetik a klub eszkozeit, foglalkozásait, progľamjait, külsős programokat,
kiľándulásokat.

Nyitvatartási időben lehetőség van kötetlen beszélgetésľe, játékokĺa, te|eviziőzásra,
zeneha||gatásra, újságok és könyvek olvasásaľa, sztmitőgép és internethaszná|atára is.

Célcsoport

Fzemé-yeskĺiíŹiśhEryzetrekGrüIT_16-zanoď.ru-vĘý.ó'-fe]épü1ni-
akik úgy éyzik, gondjuk van az alkohol, a drogok, a győgysze4ek, a szerencsejáték, a
nikotin, a taľsas kapcsolatok terén. olyan |6 év feletti szenvedélybetegekĺe terjed ki az
ellátás, akik saját belátásból vagy szakorvosi javaslatra kérik felvételüket, addiktológiai
intézményi ellátás után keľülnek vissza lakókĺĺľnyezetükbe, vagy jelenleg is orvosi teľápiás
kezelésben részesülnek, és akiknek jőzanságuk meglartásźlhoz, az ĺjnálló életvitel
fenntartásához szakembeľek és a közosség segítségére, védett környezetľe van szükségtik.

Az ellátás igén)'bevétele

Az ellźtottak á|ta|ábarĺ sajátbelźltásból vagy szakorvosi javaslatľa, klubtagjaink személyes
aján|ására, illetve más intézmények delegálásával éľkeznek hozzźlĺlk.
A szolgáltatást minden olyan 16 évnél idősebb keľiileti lakos igénybe veheti, aki
bejelentkezését kĺjvetően egyéni állapotfelmérő beszélgetésen veSZ tészt, igazo|tan
szenvedélybeteg, ĺem fertózőbeteg, elfogadja az intézmény házirendjét. Egyĺittműködik a

- 

személyes gondo.zásj_tęrv-kidolgozásában és aláírjaazslLatoĹtiĺnęeail.apldást.
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A kliensekkel folytatott közös munka alapja az ę|Ittotti megállapodás' illetve a gondozási
terv, ami rogziti a kiinduló állapotot' a személyes célokat és az azok megvalósításához,
rendelt eszkozĺiket. A személyes vćůtozźtsi folyamatot rendszeresen' a klienssel folytatott
közĺjs beszélgetés során monitoľozzuk.
Nyitvatartási időben minden klubtagunk szabadon és téľítésmentesen veheti igénybe az
egyéni és közös progľamokat. A progľamokon va|ő Észvétel nem kötelező, csak ajánlott.
A szo|gáItatás elérhető minden munkanapon, reggel 8 óra és délután 16 őra közötti időben.

Jellemző problémák a betegség. addikció mellett

Megélhetési problémáŁ a jövedelem nélkü|iség, az alacsony jövedelem a napi életvitelt
teszi bizonyta|aĺlná (hátralékok megjelenése, ťlzetési kötelezettségek elhalasńása, az

---_---_------a1apvetőszükségletek -kielégítésének nehezítettsége):

Foglalkoztatással kapcsolatos problémáł: a munkahely elvesztése, munkatigyi problémák,
elhelyezkedési nehézségek, a munkaeľő-piaci elvárásokhoz nem illeszkedő egyéni tudás,
végzettség, mobilitás hiánya, valamint munkaadói oldalľól hátrányos megkülönböztetés.

Lakhatással kapcsolatos problémák: lakásfenntaľtási adósságok, lakás-karbantartási
nehézségek, a lakáselvesztés fenyegetettsége.

Kapcsolati pľoblémák: családon belüli és más személyközi kapcsolati konfliktusok,
gyakľan a kapcsolatok teljes híánya, az e|magźnyosodás. Kommunikáciős zavarok' erőszak
me gj el ené s e, b ánta|mazás, gy etmeknev ę l és i pro bl ém ák.

Az ellátottak statisztikai adatai

A közĺisség megtartó erejének bizonyítéka, hogy a klubtagok személye állandóságot mutat

-hosszú 

idő-óta;_A kliensek__Íluktuációja.rlenyészo;-a_tagok-az'-e1fogadó es tarnogato-
. szakmai és baráti közösségben jó| érzikmagukat. 

l

Igény szerint szociális étkeztetést is biztosífunk, ahol önkormĺínyzati rcnde|et a|apján
jĺivedelemarányosan, térítési díjat kell ťlzetni az étkęzéséľt. onként vállalt feladatként a
rászorulóknak hétvégén is biztosítunk ebédet.

Látogatási és étkezési |étszámvá|tozás azév fo|yamán:

Mátyás K|ub L il. III Iv. v. vt. vII. VIII. x. x. xI. XII. ossz

>||źltottak sztlma 46 4',7 48 5l 50 50 )U 50 5l 52 52 49 s96

:bből étkezik 28 30 32 JJ 5+ 34 J4 34 35 JJ 54 28 391

ij felvétel 0 2 I 4 0 I 0 ĄL 0 0 t2

negszűnt hónap
1 ô Ą n o

olyamdn
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étszám hónap
,égén 45 47 48 50 49 49 50 49 51 52 49 49 588

.átogatási napok
,'z'áma 943 918 1 056 101r 932 r 070 n2'l 962 1091 1 059 102Ą 1056 12249

itkezési napok
zźtma

868 8f6 9s1 893 1054 986 t049 l0l I 978 1 040 957 836 1r449

A klub kihasználtsága a látogatási napok alapján 96,4 oń-os.

Azétkezési téľítésí díjból befoly összeg 2015. december 31-ig: 1.0t9.890.-Ft

Havi bontásban:
Januĺáľ+-ś4.405.-Ft-
Február: 58.940.-Ft
Miírcius: 79.505.-Ft
Április: 7I.935.-Ft
Május: 90.055.-Ft
Június: 74.550.-Ft
Július: 108.355.-Ft
Augusztus: 106.485.-Ft
Szeptembeľ: 74.340.-Ft
októbeľ: 98.930.- Ft
November: 77.I00.- Ft
December: 115.290.- Ft

Eg,léb szociológiai adatok:

Az e||átotti köľben az é|tko1a jĺivedelmi viszonyok, a függőségi diagnőzisok és családi
allapot az elozo eynez KepesL eroemr valtozast nem mutatnaK.
Az a|ábbi adatok mindegyike a20|5. decembe1 3l-i állapotot mutatja.
Az ęl|átoÍtak életkoľ szerinti összetétele:

o 39 évig: 5 fiő
o 40-59 év: 2I fó
o 60-64 év: 12 fő
o 65-69 év: 5 fo
o 70- év: 6fő

Az eL|átottak át|agé|etkoľa: 5 6,7 év

Az e l l át o t t ak j ĺ)v e de lmi v i s z o ny ai é s munkne r ő -p i ac i he ly z e t e :

1. Öregségi nyugdíj: 19 fő
2. Rehabilitációs ellátás: 7 fo
3. Rokkant jaradék:4 fo
4. Aktív koru támogatása: 2 fő
5. Foglalkoztatási trĺmogatás: 4 fő

hlĄ

.--6. Rendszeres szociáli

UĺłI/
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1. Apolásidíj:1fő
8. Munkabér: 2 fő
9. Jĺjvedelem nélkül: 8 fő

Háľom fo kivételévelmindenki inaktív, legfeljebb alkalmi munkaválla|o és ezcsak részben
tudható be az életkornak. A továbbiakban sokkal nagyobb gondot kell fordítanunk a
munkavállalás se gítés ér e, a munka v ilágába való vis szav ezetést e.

Az ell átottak diagnózis szeľ inti ĺjs szetétele :
o Alkoholbeteg: 20 fő
o Alkoholbeteg + játékszenvedély: 4 fő
.- Alkohq!!9lqglgyQgyszerfüggő: 4 fő
o Gyógyszerfüggő:4 fő
o Játékszenvedély: 14 fő
. ópiátfiiggő:3 fo

A fenti fiiggőségeken kívül 23 fő esetében eľos nikotinftiggés is társul az a|approb|émźłloz.

Az ellótottak családi állapot szerinti megoszlása:
. Egyediilálló: 30 fő
o Családban é|: |2 fő
. Éleftáľssal él: 7 fo

Felülľeprezentá|t az egyedu|állók, egyedül é\ők artnya. Jellemzően megözvegyültek, vagy
elváltak, illetve élettársi kapcsolafuk a betegség mélyiilésével megszakadt. Legtĺibb
esetben a szélesebb család tttmogatására sem számíthatnak. A magányoss ág érzése pedig
állandó kockiŁatot jelent a visszaesésben. A klub segítségével lassan megtanulhadĺík

okaÍ-.az-emberi-řntetakci"ó1ĺa7ame1yet-révén-új-kapcsolatokat-a1akÍthatna1r 1<Ę---
újraépíthetik megszakadt kapcso|ataikat, illetve a közcĺsségi együttlét és a szeruezett
programok hozzásegítik az e||źúottakat a kĺizĺisségheztartozás élményéhez.

A klub állandó programjai" szolgáltatásai

Az e||átottak ľészére napi tematikus pľogľamokat biztosítunk. A foglakozások heti
rendszeres s égge|, heti tervbe fo glalva i smétl ődnek.

o Kreatúra foglalkozás: Weatív, alkotó, készségfejlesztő, ugyanakkor szőrakoztatő
foglalkozás. Változatos anyagok, technikfü a|ka|mazásával rendszeľes alkotó
tevékenység biztosítása, sikeľélményhez jutás lehetősége. Az elkészült alkotások
alkalmasak a klub dekoľálására, a készitő otthonának díszítéséte, az ünnepi
alkalmak fényének nĺjveléséľe, ď1ándékozásľa. A fog|alkozásokon való részvétel
vá|toző,áIta|źtbanI0-I2főaktivitásaie||emző.

)+"
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Támaszték foglalkozás: workshop jellegű foglalkozás, melyeket egyrészt szakmat
szempontok, másrészt az el|átottak érdeklődésének megfelelő témákból teľvezzük
(egészség, betegség, fiiggőség, szenvedély, okok, ttinetek, |ezaj|ás, hatások,
szĺivődmények, visszaesés, életvitel, hétköznapi pľaktikák, érdekességek, saját és
közösségi élmények). Az érdeklődők száma 12-15 fő között váItozik.

Mákviľág foglalkozás: szinjátszás, szeľepjáték, he|yzetgyakoľlatok. Egyelőre
szőtakońató jelleggel műkĺjdő kis |étsztlmű csoport, melyet szeretnénk a
későbbiekben nagyobb |étszźlmrabővíteni, valamint a benne rejlő mélyebb, teľápiás
lehetőségeketkihaszntllni. A résztvevők száma jelenleg 5-6 fó.

Game-Kapocs foglalkozás: egyéni és páľkapcsolati, családi (sajátos együttélés,
rcgzilt viselkedés, jtÍszmźtk, generációs viták, gyermeknevelés) és egyéb

------".interperszoná1is-_kapcso1a1oł. -(munkahel5, szomszédság)-jellemző-prob1émái-
egyelőre ismeretterjesztő jelleggel. A későbbiekben ezt a foglalkozási típust is
szeretnénk terápiás technikával is bővíteni, elérhetővé tenni rninden egyén, pát,
család szźlmtra' Jelenleg az érdeklőd ők sztlrna |0-|2 fo alkalmanként.

. Írás/Vetítő fogtatkozás: szakrnai szempontok és csoportérdeklődés a|apjtntervezett
irodalmi alkotások, újságcikkek, játékfllmek, dokumentumfilmek közĺjs
feldolgozása. Jellemző |étszám 10-15 fo.

o Játékdélután: táľsasjátékok, csapatépítő játékok, Bingó játék. Népszerű foglakozási
forma, hiszen a jaték önmagában élvezetes tevékenység, lehetoséget ad a
versengésre, együttmrĺködésre, sikeľélmény szerzésére. Jellemző létsztlm: |5-25 fo
alkalmanként.

A szolgáltatás egyéb szakmai jellemzői

Hó Ügyintézés
Mentá|is
gondozás

Fodrászat Pedikűr Masszázs Gyógytoľna Tisztálkodás RR/testsrily
mérés

I l3 36 0 26 6 l5 z3

il. l5 35 0 t7 l0 t0 28

III t9 27 a
J l1 12 8 24

IV. 29 58 5 0 t2 13 9 26

v. 2l 57 8 6 I6 1f I 2l

vI. z3 60 7 6 27 t9 9 26

VIL 22 50 8 6 22 9 9 36

VIIL 4l 58 7 6 T7 t2 t2 JZ

IX. JJ 62 5 6 T7 23 22
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XL 5t 83 ll 6 t6 26 20

XII. 27 54 5 + l5 f0 22

Ossz. 326 629 70 56 219 93 r81 299

A klub eseti prggramjai
oév búcsúztatő zenés' táncos mulatság; Házi sakkveľseny
Farsangi bál
Nőnapi köszcintés, uzsonna
Húsvéti rendezvény, versekkel, locsolással, uzsonnával
Klub Majális és névnapi köszcjntő bá|, zenés,táncos rendezvény, uzsonnával
J őzsefrĺárosi Cigány Zenekar előadása; Környezetvédelmi Világnap
alkalmából a klub előtti ágyás beültetése örökzölddel; Kcizös tizőrai;
oTmfr ärvilägnapi vetélkéđő 

- 
-

Júĺius: Részvétel a szentendľei autóbuszos kiľánduláson
Augusztus: Részvétel aNóvtelen Hősĺik Emlékművének megkoszoruzźĺsán;

Káptal anfiire d tźtb or o zás
Szeptember: Közös süternénysütés;Zenés szüreti rendezvéĺy vendéglátással; Klubtag

ľészvétele a II. országos Szenioľ Sakkbaj nokságon, Nagykanizsán
október: Vetélkedő aZeneiVilágnap alkalmából; Közcĺs fozés azldősekNapja

alkalmából; Részvétel a civil kezdeményezésu virágültetéSen, a Mátyás
téren

November: Idegenvezetéses séta a Fiumei úti sírkertben; Erzsébet-Katalin napi zenés
ľendezvény

December: Ajándék gyijtés a Koszorú utcai óvodások sziímáľa a JóMa
kezdemény ezéséhez csatlakozva; Karácsonyi ünnepség

Nehézségek a szakmai munkában
A tematikus foglalkozások bonyolítása járt a legnagyobb nehézséggel a klub életében.

- 
eéłunlea{iggőség_csökkentésepgészségneve'lés,.ĺnotiváłás;łárnogatásjnforĺnációnffitás, _-
stressz kezelés, rogzi|t viselkedés leépítése, kłízis, elakadás megoldása. Az éľdeklődés
]assan kialakult afog|alkozások iránt, akezdeti teljes passzivitás ut,án lassan nĺjvekszik az
aktivitás. Tervezzijk pćrteľápia, tanácsadás, családi konzu|táciő bevezetését. A bizalmi
helyzetben lehetőségĺink |esz apľoblémák nyílt megbeszéléséľe intim köľnyezetben.
A pszichés fesztiltségek oldására fény, illat, dühterápia, jógagyakorlatok, autogén
re|axáciő, meditáció szerepelnek a terveinkben.

A klub erősséeei
A teljes létszámon belül egy rendkívĺil aktív, érdeklődő mag van (kb,20-25 fő), akik
nyitottak a vá|tozások irĺĺnt, szívesen és kľeatívan, építő módon járulnak hozzá a
foglalkozások sikeréhez' a jo hangulat megtaľtásához. Ajó hangulat á|ta|ában je||emzí a
klub minđennapjait, a kellemes beszélgetések, a vidám játékok, a viccelődés, a humoľ
állandó klubtag nálunk. Az esetleges feszültségek viszony|aghamar és könnyen oldhatóak,
a tagok tĺibbsége rendszeľint együttműködésre t<irekszik.

Személyi feltételek

Január:
Február:
Március:
Ápritis:
Május
hinius;
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Március óta egy fővel csökkent az aktív dolgozői |étszám' a klubvezeto nyugdíjba
vonulása miatt. október 18.tól teljes a dolgozói |étszám, minden munkavállaló megfelelő
szakmai v égzettséggel ľendelkezik.
Júrrius 15-Ĺől heĹi váltásbalr lrár.urrr Ĺarultj élkezc[Ĺ, aktjtclęzii szalunai gyakorlat végzésére.
Nyitott, kedves, érdeklődő diákok, akik szívesen és aktívan vettek résń' a klub életében.
Szeptember hónaptól 1 fó közfoglalkoztatott adminisztratív feladatokat lát el.
A teľápiás munkatáľs májusig, a klubvezető egész évben folyamatosan részt vett
szupeľvízión.

Táľgyi feltételek
Egyéb, a munkavégzéshez elengedhetetlen
számuĺů<ra' Az idei évben lehetőségünk
bęszerzésére.

5.3. Eľtelmi fogyatékosok nappali ellátása

Altalános szolgáltatások

Az Érte|mi Fogyatékosok Napkĺizi otthona 1ÉNo; Budapest VIII. keľületében é|o, 3 év
feletti értelmileg, illetve halmozottan séľtilt (mozgás' hallás, látás) személyek, valamint
külön megállapodźs a|apján a Főváros kozigazgatási teľületén élő sériilt Íiatalok nappali
e|Iźtását biztosítja. A napkĺizi a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ Nappali Ellźttásának szakmai egységéhez tartozik. Epülete (telephely) jól

. megkĺizelíthető helyen, a1082 Budapest, Kis Stáció u. 11. fél emelet 1. cím alattta|á|hatő.
|- 

- ^Z 
ENoáltał-e.lłátható_sze-mé.lyek-szźtma20'fő-Azintézmény_ĺnunkanapokon+eggel o7:00-

órától délutĺán |7:00 őĺźligtart nyitva' Hétvégéken és ünnepnapokonzárvatart.
Az e||átźs igénybevéte|ét az ellátott vagy töľvényes képvisł:lője írásban, vagy szőban
kérelmezheti. Elthezjövedelem nyi|atkozatot, ahźniotvos által kiadott egészségi źĺ|Iapotra
vonatkozó adatlapot, és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményét
(vagy ľégi oRSZI) szĹikséges csatolni. A jelentkezo tagságát 3 hónap próbaidő előzi meg.
A próbaidő |ejarÍát követő 30 napon belül a kérelmezővel egyetéľtésben a vezetó elkészíti
az egyéni fejlesztési tervet. Ha az ellátott 30 napot meghaladó ideig van távol, tagsźrya
megszűnik. Visszatéľtekor jelentkeznie kell a vezetonél, és a napközibe való újabb

' 
ftlvételét kell kénrie. Ekkor a próbaidő iĄta kezdódik, és újabb szakorvosi vélemény
beadása is szifüséges.

' A fiatalok intézménybe keľiilésiikkor szintfelmérésen esnęk át (Dľ. Günzbuľg által
kifejlesztett PAC teszt). Mindegyiktiknél megtörténik az anamnézis felvétele, és a
családlátogatás. Az ezekbó| kialakított kép az egyéni fejlesztési terv alapja. A fejlesztést a
vezető írányítja, melynek tervét felévente értékeljiik, szúkség esetén módosítjuk. A
szintfelmérés és az egyéni fejlesztés főleg délelottönként folyik, a csoportos foglalkozásból
kiemelve.

ttrgyi és technikai eszközĺjk biztosítottak
volt új TV, laptop és színes

klubkooľdinátoľ
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Egy-egy csopoľtos fog|a|kozźtson' a fiatalok képességeihez mérten 6-10 fős LétszétmmaI
dolgozunk. Az intézményben fo|yó egyéni és csopoľtos foglalkozások havi, illetve
napirend szerint történnek. A szętvęzeťt, irányított foglalkozésokat kĺjvetően a délután
fennmaradó idejében gyakran szervezunk kézmúves fog|a|kozásokat. Tfusasjźúékozás,
memória játék segíti a passzív tanulást, kikapcsolódást. A kötetlen beszélgetések
lehetőséget biztosítanak a mentálhigiénés feladatok e|Iátásźra, mely felszínre hozza a
pľoblémákat, konfliktusokat, így lehetőség nyíIik azok orvoslására.

Az el|átottakkal a napi- és heti ľęndet csopoľtmegbeszélésen tisztázzuk. A szülőkkel a
kapcsolattartás napi róndszerességű és folyämatos. Emellett félévente szülői értekezletet
taľhmk. Az éľdekképviseleti fórumot évente kétszet, egyebekben szükség szerint hívjuk
ĺjssze. Bármilyen felmerülő pľobléma esetén mind a ťlata|' mínd,hozzátartozőja foľdulhat
azintézméĺwezs,Lőhoz,-ya|ąmiúozeĺ|{lplt. jqgiképviselőhöz.
A napkĺiziben folyó eseményekľől, aktuális programokľól, az esetlegesen felmerĹilő
problémákról, hangulat-, illetve állapotváltozásokľól latogatásí és eseménynaplót vezetünk,
az egészségi állapotról pedig kiegészítő feljegyzést készítünk. Minden fiatalnak van
gondozási teľve és egyéni fejlesztési terve. A jelenléti ívek és a munkateľvek is napi
rendszerességgel kerülnek vezetésre.

Térítési díjak
a) N'ąpp,ąĺl ĺĺĺÁrÁs
A VIII. kerületi lakosok, vagy VIII. keľÍileti tartózkodási hellyel ľendelkezők, a
Józsefuaľosi onkormáĺyzatKépviselő - testületének többször módosított2Il20L1.(ry.l2.)
rendelete a|apján a nappa|i szociális e||átásért (Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása)
térítési đij fizetésére nem kĺjtelezettek.
A Józsefuárosi Onkormányzat Képviselő - testületének többszcjr módosított
21l20I1.(IV.12.) rendeletének 9. s (3) bekezdése értelmében:
,,A VIII. keľületi lakó vagy tartőzkodási hellyel nem ľende|kező érte|mi fogyatékosok
nappali e11áÍásźn-igéĺ5ĺbe-_sĺeu-ő--a]2)-bekezdésben'meghaÍźlrozoÍt'-ĹéĺÍés'i díj_Íizetésérę-
kcitelezett. A szolgźtltatásért az igénybe vevő lakó vagy tartőzkodási helye szeľinti

' települési önkormányzat az ellátási szerzodésberl meghatározott szo|gźitatási díjat ťlzet.,,

b) Erxĺzĺs
Ellátottainknak lehetőségük van étkezés igényléséľe, mely tarta|mazza számukľa a napi
ľeggelit, és az ebédet. Az étkezésértfizetendő téľítési díj az étkezési napok és a jĺivedelem

1lapján megállapított személyi térítési díj szorzata. (A térítési díjról a Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 2I120II. (N.12.) számu
önkoľmányzati rendeletében hatźľozott.)
Az e||źtást igénybe vevő személyi téľítési díj megfizetését minden hónap 5. napjáig
havonta előre köteles teljesíteni azintézlnény telephelyén (Kis Stáció u. 11.).
Az étkezés igénybevéte(éhez megállapított személyes térítési díjak össze ge változő volt. A
legtöbben azok vannak, akiknek jövedelme 49.876.- Ft és 55.005.- Ft kozott vaĺ, Ez a 20
főböl 9 fot jelent. Az o téľítési díjuk l00 Ftlnap az ebédte, és 16 Ftlnap a reggelire
vonatkozóan:

.ŁT
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Téľítési díj
(Ft/nap)

Ebéd
Fő

0 I

100 9
135 1

r70 a
J

440 I

s10 J

545 I
680 I

Térítési díj
(Ft/nap)
Reeeeli

Fő

0 1

16 9
2l I

27 ĄJ

70 1

80 a
J

86 I

r07 I

A térítési díjakat 2014 májusától előľe, minden hónap 5. napjaig kell rendezni. 2015-ben
hu1ľa1ékoŚ-uňk-ľlem-vo'1t.TéÍítésrneffi 0l;tô1_ńntsen(á.ldisl-fo-
volt).
Az étkezési téľítéSi díjakból befoly bevétel összesen I.012.040.-Ft volt, az a|tlbbi tth|ázat
szeľint:

Reggeli Ebéd Osszesen
Januát 83.020.-Ft 83.020.-Fr
Febľuaľ 80.260.-Ft 80.260.-Ft
Március 91.950.-Ft 91.950.-Ft
Aorilis 12.695-Ft 91.620.-Ft 104.315.-Ft
Máius 10.265.-Ft 69.370.-Ft 79.635.-Ft
Június 13.375.-Ft 91.020.-Ft 104.395.-Ft

Július 1 1.750.-Ft 80.150.-Ft 91.900.-Ft
Augusztus 7.920.-Ft 54.995.-Ft 62.915.-Ft
Szeptembeľ r2.355.-Ft 83.360.-Ft 95.715.-Ft
októbeĺ l2_1fo_-Ft 85_090:FJ_ 97-800."Fł
November 12.31O.-Ft 84.21O.-Ft 96520.-Ft
December 10.655.-Ft 72.960.-Ft 83.615.-Ft

Osszesen: 104.035..FÚ 968.005.-Fr 1.072.040.-Ft

Az tú|ag bevétel íEy a reggeliből 11.560.-Ft, az ebédből pedig 80.667.-Ft volt egy
hónapban.

2O|4. május és 2015. április között a reggeli ingyenes volt az ellátottak szźlmára,2015.
áprilistól azoĺban ismét térítési díjhoz kötött. A reggeli költségeit a JSzSzGyK a Nappali
ellátás szakmai egységén keresztiil biztosítja az Erte|mi Fogyatékosok Napkcizi otthona
számára. Az adott havi reggelire szánt pénzügyi keľet felvétele előľe történik, s utólagos
elszámolással kerĹil renđezésre a Gazdasági Szervezet felé. A reggeli összköltsége
564.597.-Ft volt, az a|ábbiak szerint:

A reggeli, és az ebéđ összköltsége 4.346.4|7.-Ft volt, melyből 3.781.820.-Ft-ot költĺltttink
az ebédr9, s 64.l97: ĹLŁc'Y! !9nté!b94_9z
alábbi tátb|źnat mutatj a:

Jť -ď
W€



ĺózseľvÁRoSI
SzocrÁus szol,c'ir.ľĺri És Gyrnľĺn rĺól,Éľr xÖzpoľľ

60.173.-Ft

49.360.-Ft
Július

38.780.-Ft
45.634.-Ft
53.811.-Ft

Hĺónap
Etkezési költség -

ebéd

Etkezési ktiltség

ľeggeli

Etkezési ktĺltség.
łisszesen

Január 321.856.-Ft 60.173.-Ft 382.029.-Ft

Februáľ 302.168.-Ft 43.656.-Ft 345.824.-Ft

Március 354.384.-Ft 50.634.-Ft 405.018.- Ft

Apľilis 336.408.-Fr 46.566.-Ft 382.974.-Fĺ

Május 275.632.-Ft 4r.728.-Ft 317.360.- Ft

Jrĺnius 3i4-696 -Ft- 49-360.-tt 384-056-lJ_

Júlĺus 315.864.-Ft 48.856.-Ft 364.720.-Ft,

Augusztus 225.984.-Ft 38.780.-Ft 264.764.-Ft

Szeptember 324.424.-Ft 45.634.-Ft 370.058.-Ft

október 324.424.-Ft 53.811.-Ft 378.235.-Ft

November 356.440.-Ft 46.605.-Fr 403.045.-Ft

Decembeľ 309.540.-Ft 38.794.-Ft 348.334.-Ft

Osszesen 3.781.82O.-Fr 564.597.-Ft 4.346.417.-Ft

Etkezési napok szźlmának alakulása:

I. il. ilI. rv. v. vr. VII. vrn. rx. x. xr. XII. Ossz.
376 353 414 393 322 391 369 264 379 379 380 330 4350

,',,/ .25
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Ellátottaink köZülhétvégére senki nem vesz igénybe étkeztetést.

Ellótottak

A 2015-<js évet maximá|is,20 fős létszámmal kezdtfü, és ezzel a|étszttmmal zćlrtuk. Ez
idő alatt 1 új felvételiink, és 1 megszűnőnk volt.

A leg1tlbb látogatźs márciusban volt' míg a legkevesebb augusztusban. A fenti adatok

- alapj án u'havi "átl agos {átogatasi-s zámj89 : -
Ellátottaink jelenleg mind családban élnek. Fogyatékosságuk súlyossága, és képességeik
a|apján heterogén közösséget alkotnak. A Íiatalok többsége a kĺĺzépsúlyosan fogyatékos
ľétegből kerĹil ki, de van köz<jttĺik Wilson-szindľómás, Down-kóľos, epilepsziás, skizofrén,
mozgáskoľ|átozott, hallásséľült, látássérült (vak), és autisztikus személyiség is. A napktizit
jelenleg látogató fiatalok köziil I0 fo tartozik a középsúlyos, 9 fő a súlyos, és 1 fo a nagyon
súlyos éľtelmi fogyatékkal élők kĺĺzé. Enyhe értelrni fogyatékosságga| élő fiatalunk nincs.
A kĺizösség tagjaiľól elmondható, hogy jelentős a halmozottan séľültek, és az imbecillitás
alsó határĺín lévő gondozottak szźlma. Jelenleg a20 főbo| 10 fore, a közösség fe|ére igaz,
ho gy halmo zottan séľült.
Ellátottaink nagy tésze nő (13 nő, és 7 férfi), életkor a|apján pedig 7 fő 20-30 év közötti, 5

fő 30-40 év ktizĺitti, 6 fő 40-50 év közĺjtti, 2 fő pedig 50 év feletti. A legťratalabb
ellátotľunk 24, míg a legidősebb 55 éves. A 20 fő életkoľi megoszlása alapjźn az
átlagéletkor jelenleg 36 év.

Ellátojtąink általában ą keriiletből kerülnek-ki-d.e-egyre-gya'kľabjan&rduLcla'aogy más
keľületekből is érdeklődnek a napközi iriĺnt. Jelenleg 4 olyan ellátottunk van, aki nem
keľülęti lakos. A 4 foből 1 a II. keľĹiletben, míg 3 fő a IX. keniletben él. l

Napkĺlzinkľől, és a nappali ellátás nýjtotta lehetőségekről leggyakĺabban a VIII. keľĹileti
ÖnkoľmanyzatoÍ, ismeľősökcjn, és iskolákon keľesztÍil informálódnak a kliensek, illetve
azokhozzátartozői. Előfordult azonbanolyan eset is' amikor egy másik ÉNo-n, a,Érte|mi
Fogyatékossággal Étot es Segítőik országos Éľdekvédelmi Szĺjvetségén (ÉFoEsZ\,,agy
a Nem Adom Fel Alapítványon keresztĺil ismertek meg benniinket az érdęklődők.

Programjaink

A fiatalok életkoľának és képességeiknek megfelelő fog|a|koztatást ebben az évben is
ľendszeres és időszakos pľogramok soľiín igyeksziink biztosítani. Ezek kerętein belül nagy
hangsúlý fektetünk a mentális, ťĺzikai és szociális képességek szinten taftźsźra, illetve
fejlesztésére.
Napi állandó programjaink a ľeggeli, a torna, az ebéd, a külĺjnfrle csopoľtos és egyéni
foglalkozások. Napközin kívĹili elfoglaltságokat is ľendszeresen szerveztink, amit a fiatalok
nagyon szeretnek.

(

i:

A számaísv oszlott az ev soran:
T. II. ilr. rv. v. VI. vII. VIII. rx. x. xr. XII. Ossz.

393 369 431 411 348 413 398 339 406 404 404 350 4666
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A csopoľtos és egyéni foglalkozások keretein belül olyan programokat próbálunk
kialakítani, melyek során a fiatalok jő| érzik magukat, és a fejlődésre is van lehetőségiik.
Nagy hangsúlý fektetünk a játékos tanulásra, és a tapaszta|atszerzésre. A havi
progľamtervekbe olyan elfoglaltságokat építünk be, melyeket a fiatalok szívesen csinálnak,
és sikerélményfü lehet benne.

Az előző éveldlez hasonlóan, 2015-ben is minden ünnepről, jeles dátumľól
megemlékezünk. Januárban így tartottunk Szilveszteľi bulit, februárban Valentin-napi
délutánt, és Faľsangi bá|t. A Faľsang idén is meghatźlrozó volt a fiatalok életében, hiszen
ilyenkor ők maguk készítik el jelmezeiket a napköziben, ami a faľsangi felvonulásig a
családtagok szétmára is meglepetés. Márciusban a lányokat tinnepeltük a Nőnapi műsor és
bál keľetein belül, majd' az 1848-as szabadságharcról is megemlékeztünk. Ápľilisban

zi--dé1ufarma1-éslocsolkodással tinnepeltĺik-a t1úsvétof 1tĺ1ájusb'an-az-édesanyákat, --
majd a gyeľmekeket kcjszöntĺjttĺik. Augusztusban pedig újabb nemzeti ünnepünkľe
emlékeztünk.
A különfele világnapok, kĺilönleges események köré, melyek témája felkeltheti a fiatalok
éľdeklődését, szintén tematikus délutánokat, délelőtttlket szervezĺink. Idén ilyen egész
délutánt betcjltő programunk volt maľciusban a kĺiltészet vi|ágnapja, vagy a színhtľi
világnap alkalmából megtaľtott délután. Áprilisban ismeretterjesztő és kľeatív
elfoglaltságokat fiĺztünk a Fĺjld napja, és a nemzetköz tźĺnc nap köré. Ebben a hónapban
bolondok napi délutánt is tartottunk. Májusban szerveztünk progľamot a madaľak és fĺák
napia, és a kihívás napja jegyében is. Júniusban a spoľt és az élovilág témakĺiľénél maľadva
egy-egy napot töltötttink e| az őcęánok világnapj a, atárstů|atok világnapj a, és az olimpiai
világnap szellemében. Júliusban a Hold világnapja, augusztusban pedig a cirkusz
világnapj a alka]mából taľtottunk tematikus délutánt.

A fiataloknak évről évre hatalmas élméný jelent, hogy névnapjukat és születésnapjukat
kĺilön is megünnepeljük. Ezźita| érzik, mennyire fontosak a számunkľa, és a közösségnek.
Mivel nęm--minden_hóĺapban--lĺannak jeles eseményet-tinnepeĄ-ezét'-a_tauďyLévhez
hasonlóan az ilyen időszakokat olyan tematikus pľogľamokkal, rendezvényekkel
igyekeztünk felpezsdíteni, ahol a ťratalok kikapcsolódhatĺtak, és önfeledt, vidám
délutánokat tölthetnęk el együtt. Idén ilyen saját szervezé,su pľogramunk volt a Zenés
teađélután, aTavaszvátó délutan, a Fękete macska délutrĺn, és a Nyárkĺiszĺintő délutĺán. A
tava|yi év sikereit kcĺvetve idén is l.artoÍt előadást kis Bábszínházuĺlk, illetve szerveztünk
olyan tematikus délutanokat, melyek témáit a fiatalok vá|aszthatták meg. Szeptemberben
pedig a lassan már hagyomélnrryá váló SzĹiľetibá|t rendeztük meg.
Tematikus délutánjainkba gyakĺaľt csempészünk be olyan elfoglaltságokat is, melyekkel
főleg a logikai- és készségfejlesztést, nevelést, értelmi szinten taľtást szeľętnénk
megvalósítaní. Ezek során aľra is ügyeliink, hogy a fiatalok már meglévő ismeretei ne
kopjanak meg, és gyarapodjanak is. Kimondottan eú, a célokat szolgálő, egész délutĺínt
lekötő tematikus progľamunk volt a Színkavalkáđ délutĺín, mely művészetterépiáľa alapuló
fogla|kozásokat foglalt magában. De külön foglalkoztunk a magyar tĺjľténelemmel, és a
vizek é|ővi|ágával is egy-egy délutan sorĺín. Kis közösségtinket igyekeztünk még jobban
ĺisszekovácsolni olyan vidám, beszélgetős délelőtt<jkkel, melyeket közĺjs süteménysütéssel
kötöttük egybe.
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taÍtal

Mivel a fiatalok többsége leginkább a kreatív elfoglaltságokkal, filmnézéssel, zenéléssel,
felolvasással és tĺ!ľténetmeséléssęl köthető le, ezek a programok szerepelnek
leggyakĺabban a mindennapokban.
Ellátottaink számára a belső pľogľamokon kívül igyekszĹink minél tĺlbb külső he|yszíĺ.lhez
kapcsolódó progľamot szervezni. Az elmúlt hónapokban látogatásttettünk a Városligetben,
és a FĹivészkertben, a Kopaszi gáton, a Fővárosi Ál|at- és Novénykeľtben és Bugaszegen is.
osszel résú' vettĺink egy közös bográcsozáson aZ Ezüstfenyő Gondozőhźlzban, és
ellátogattunk a Madách Szinhazba a Lúdas Matyi című előadásra. Decemberben a Nappali
Ellátás többi klubjával Kecskemétre kiľándultunk az Adventi Vásarba és Népi
Ipannűvészeti Múzeumba. Külsős programjaink közĺitt szeľepeltek még Gellért-hegyi,
Duna-parti, és környékbeli sétak. Az év legemlékezetesebb eseménye a Bugaszegi
tég|aga|éria és töľténelmi emlékpaľknál tett kirandulás volt, melyet pályazat útján nyeľtünk
me g. A Té gl agal éľi át vé g 

! 
gij{La. e Łgplg 9_e4 b erendezett helyi S 

! 
em

híres uralkodóinak képeivel đíszített kanyargós folyosót, régi bútoľokat, hasznáIati
tárgyakat csodálhatunk meg. Az ott ta|źihatő hatalmas terület bepillantást enged a vidéki
gazdá|kodás mindennapjaiba. Az állatsimogató jóvoltából közelről találkozhatunk
barátságos mangalicákkal, lovakkal, nyulakkal, és megannyi baromťrval. Miután kellően
elfáľadtunk, beültünk pihenni a hűs jurtába, majd a Téglagaléľia udvarán berendezett
keľthelyiségben csodálhattuk a minket körülvevő természetet, és az emlékpark töľténelmi
korokat megigézo építményeit. Kis csapatunkat bográcsban készített ebéddel, és
kemencében sütött friss, meleg pogácsával vendégelték meg. A hely látványosságain kívül
pedig egy interaktív népi mesejátékot, majd egy zenés prođukciót is megtekinthettünk.
A fiatalok szźlmźna hatalmas élményt jelent, hogy minden évben egy hetes nyaľaláson
vehetnek részt. Az elmúlt évektől eltérően idén augusztusban nem a Balaton partjára,
hanem a Böľzsĺĺnybe, Magyarkútra látogattunk el. A balatoni nyaľalások emlékét
visszaidézve pedig júliusban és augusztusban is 1-1 napos strandolásokon vethink részt
Káptalanfliľeden.

Az elmúlt év főbb, kięmelt progľamjait a mellékletben ta|á|hatő táb|azat részletesen is

A nappali ellátásban ľészesü]ők látogatási- és eseménynaplója alapjćn tevékenységünk
fóbb ĺjsszetevői számszeruen az alábbiak szeľint oszlottak meł az év során:

Hó ElIátottak
száma

Etkezést
isénvbevett Ügyintézés

Mentális
tanácsadás

Szabadidős
Dľoqľam

Egyéb Gondozásĺ
nanok

I. 20 376 I6 36 393 218 393

il. f0 353 13 42 369 fzf 369

IIr. 20 414 15 43 431 303 431

w. 20 393 f1 a-JI 411 260 4Il
v. 20 32f 1f 30 348 238 348

vr. 20 391 14 )z 413 290 413

VII. 20 369 l8 JJ 398 f38 398

vru. 20 264 13 L) 339 f09 339

DĹ f0 379 t5 3l 46 169 406
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Ugyintézések során legtöbbszcir a snjlő kérésére orvoshoz klsérjiik aťlatalt, vagy időpontot
egyeztetiink orvosi vizsgźlatra" esetleg szakorvos felkeľesésében nyújtunk segítséget.
Hivatalos ügyekben szintén a fiatalok segítségére vagyunk: például mozgáskorlźúozott
paľkolási igazo|vźny igénylése, gondnokság alá helyezés ügye.
A táb|źnatbóI kittĺnik, hogy a mentális tanácsadások száma nagyon magas. Ennek oka,
hogy ellátottaink ĺagy része olyan pľoblémávalkuzd, amit otthon nem tud megbeszélni,

yjdóről-időre_'foglalkonaĘa.--I1yoLesďękben-nęküuk uyíLtabban beszé|nęk-ąz-
érzéseikľől, bátrabbarl fordulnak hozzáĺtk segítségért. Gyakľan megesik az is, hogy egy-
egy otthoni probléma a napkozí falain beliil ,'csapódik le'', ami két vagy több el|źtott
konfliktusát eredményezi. Ilyenkor szintén elengedhetetlen a konfliktus azottna|i
megbeszélése és megoldása.
Az egyéb programokon részt vettek |étszámtútoz számolhlk, a zenés fog|a|kozźtson' a
gyógytornĺĺn, győgy masszázson, a kirándulásokon, és a galéria.látogatásonrésń.vevőket.
A szabađidős programokba beletartozik
minden olyan egyéb elfoglaltság, ami a havi programteľvben is szerepel (csoportos- és
egyéni fo g|a|kozások, tematikus délutánok stb. )

TáľgyĹtechnikai feltételek

Az épĺiletben lévő helyiségek több funkciósak, igy a foglalkozások lebonyo|ítźstůloz
ľendelkezésre á|| 2 fog|alkoztatő helyiség, 1 pihenő (szĺikség esetén fogla|koztatő
helyiség), és 1 étkező. Az első foglalkoztató helyiség ad otthont a gyógypedagógiai
fog|alkozźtsoknak: matematika, írás, olvasás, szociális tanulás. A második foeĘa|koztatő
hěly1ségben hě|ýżetgpkoŕ1atok,_vá1arÍ||nt az 6&, zene,-Tancśs ďgyéb ńiiv-észeti
fog|alkozásokat (veľstanulás, szövés, hímzéso gyongyfbzés), gyógýoma foglalkozásokat
tartjuk. Az étkezőben (a padló burkolatĺának k<jszcjnhetően) a kézmuves foglalkozásokat
taľtjuk: festés, kĺepp-papír képek készítése, Ĺivegfestés, textilfestés stb. Itt lehetőség van
TV, DVD nézésére és zenehallgatásrais. Ahaz udvarának egy csendes saľkában a Íiatalok
kellemes kerti kĺĺrülmények közcjtt lelretnek a fľiss levegőn (egy új kerti gaľnitúľa
beszerzését kezdtiik meg 201 5 decemberében).
Épületiink teljesen ákuaaly*"ntesített, íey mozgásukban korlátozott, tolókocsis
személyeket is fogadni tudunk. Az első tolószékes e||átottat 20I4.03.26-án vettük fel a
napközibe, aki a dolgozók segítségével azőta is látogatja az intézményt (mind ő, mind
éde s anyj a mozgásáb an korláto zott).

Személyi feltéte|ek

Az intézményi feladatokat 2015-ben 6 fő intézményen belüli, és 4 ftĺ külsős kolléga látta
e|, az alábbiak szerint:

x. 20 379 t9 37 404 218 404
xr. 20 380 15 36 404 216 404
XII. f0 330 I .Ą

JJ 350 170 3s0
Osszesen 4350 179 413 4666 275t 4666
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Teľápiás

munkatáľs

Technĺkaĺ

dolgozri

lfő
(szociális munkás

szakiľányú főiskolai

végzettség)

lfő
(elenleg

betöltetlen)

2fő

(általános

ápolónői

végzettség)

ifo

gondozó

és ápoló

végzettség)

lfő
(érettségi)

1 fo gyógy

masszőr

__ - -_1-fó

kutyateľápiás

munkatárs

Szeptembertő| a gyógytornász kolléganő kilépése miatt a gyógýorna foglalkozás szünetel.
októbeľtől indult el ismét a kutyateľápiás foglalkozás, meIyet 20l4-ben máľ egyszer
sikeľesen beépítettiink a fog|alkozások kĺjzé.
Állanao kollégáink köziil ateńpiás munkatárs munkakĺjľberr dolgozó kolléganő nyugdíj
előtt áll, ezért január 1. óta felmentést tö|ti. Az állás jelenleg betöltetlen, a terápiás
munkatárs fęlađatait a klub kooľdinátor |átja e|.

2015-ben a kolléganők eddig összesen 155 napot voltak szabadságon, 16 napot pedig
betegállományban, mely adatokat a következó tábIźnat mutatja:

Hĺónap
Szabadság BetegáIlomány

l(jlnaĺl (főlnap)
Január 2 a

J

Febľuár 1 I 1
a
J

Máľcius aJ t3 I 8

Apľilis a
J 2l

Máius 5 T9

Júnĺus 4 18

JúIius 4 25 I 4
Augusztus 2 9

Szeptembeľ J 11

október 4 11

Novembeľ 5 I4 1
a
J

Decembeľ 5 13

Osszesen: 155 nap 16 nan

Nl'-sr.|ąpszabad-séepu-kĹ )v-olĹ-re_ndkí-vu.liszabadsagon

ás{
1169-

(temetés miatt) : 2 napot augusztusb an, 2 napot pedi g decembeľben.

,fu
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A külsős kollégák á|taltartottfogla\kozások iľánt nagy aZ érdeklődés az e||átottakkĺjrében.
A ľésztvevők szána így ezeken a foglalkozásokon szinte mindig maximális' Kivételes
esetekkor előfordul (például rosszullét), hogy a napköziben jelenlévők köziil egy-egy
ellátott kihagyja a szőban forgó progľamot. Ezen foglakozások megoszlását (hó/alkalom),
és az azokon részt vevők létszámát (hőlfő), az a|ábbítáb|ázatokrészletesen mutatják:

Fog|alkozások száma

Hónap Gyógytoľna
(alkalom)

Zenés fog|alkozás
íaIkalom)

Gyógy masszázs
(alkalom)

Kutyateľápia
(alkalom)

Január 7 4 4
Febľuáľ -1 4 4
Március I2 5 4
Aprilis t0 a

J 4
Máius lt a

J 4
Június I2 5 4
Jú|ius 8 4 4
Augusztus 5 5 2
Szeptembeľ 4 4
október 4 aJ 5

Novembeľ ) a
J 4

Decembeľ 4 a
J 2

Osszesen: 70 50 43 11

Fo glalkozásokon ľésztvevők száma

IIónap Gyĺígytorna
(fő)

Zenés foglalkozás
ífő)

Gy.ísy masszázs
(fő)

Kutyaterápia
(f.ő)

Januáľ 109 78 52
Fé-l5Íuäř 1r 74- 63

Máľcius 195 , 100 72
Apľilis 128 60 72
Máius r63 56 66
Jrĺnius 96 96 69
Júlĺus 106 72 65
Augusztus 48 76 32
Szeptembeľ 79 53

októbeľ 79 53 86
Novembeľ 98 52 66
Decembeľ 60 54 31

Osszesen: 961 928 703 183

A tavalyi év folyatásaként a klub kooľdinátorok idén is szupeľvíziős beszélgetéseken
vehettek részt,me|yet nagyon jó ĺjtletnek tartunk.

8r
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Szakmai gyakorlatukat töltő diákok a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskolából
érkeztek júniusban, júliusban és szeptemberben. A középiskolások męllett foiskolai
gyakoľlatukat végzo diákok is éľkeztek, illetve olyan diák is segítséget kéľt tőltink, aki
szakdo|gozatatémájáu|azérte|mifogyatékosokatválasztotta.
Közfoglalkoztatot1dolgozónk 1 fő volt, aki a technikai dolgoző feladatait segitett e

Nagypál

5.4. Számszaki beszámoló sziiveges értékelése

40105 cím' Nappali Ellátás

5.4.1. Kiitelezően ellátandĺi feladatok

Ft

Megnevezés
Eľedeti

előirttnyzat
Módosított
elóiránvzat

Teljesített
e|őirtnvzat

Te|jesítés
(%)

Személyi juttatások 56902 60023 59988 99,9

Munkaadókat teľhelő j al.ulékok 1642s 17268 11268 100,0

Dologi kiadások 29326 27914 24993 89,5

El látottak pénzbe|i j uttatásai 0 0 0

Egyéb működési célú kiadások 0 -44f9 -44f9 100,0

Míĺkiidésilĺiađásokłisszesen 1 n'Átą ĺ00716. o7a'Íl ()7ĺ

Beruházások 1178 4514 4514 100,0

Felújítások 0 0 0

Egyéb fellralmozási kiadások 0 0 0

Felha|mozási kiadások összesen : 1778 4514 4514 100,0

KIADASOK OSSZESEN 104431 10s290 102334 97,f

Intézménvi miĺködési bevételek 0 0
., ÁnLAL

Működési cé|ú támogatás
til amhánartás on b e l ü l rő l 0 -3105 -3105 100,0

Mű kiidési bevételek łisszesen 0 -3105 -2863 92,f

Irányító szeľvi támogatásként
fo lyósított támogatás j ó v ák ása

104431 I 08395 813f0 75,0

E|oző évi e|őirttnyzat maradvalry
igénybevétele

0 0 0

-Fina nszíľozásiłevé,telek -,104431 ____108395 8I320- .7_t n,

8Í
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ľnvÉľrr,nx ossznsnľ 104431 105290 78457 74,5

A 40105 címen belül a kĺitelező feladatok költségvetése, a módosított e|óirźnyzatok
arányźlban, a teljes cím kĺiltségvetésének 86,9 Yo-a.

Az e|óirźnyzatok a módosítások soľán összességében minimálisan (0,8%) vá|tozott, A
te lj e síté s ek ehhez vi szonyítva l 02.3 3 4 E Ft-b an (9 7,2 %) r e a|izá|ő dtak.

A feladatok ťlnanszírozása irányító szervi támogatásból valósul meg.

A kötelező feladat engedé|y ezett létszáma 32 fő.

5.4.2. onként vállalt feladatok

EFt
Megnevezés Eľędeti

ę|óiránvzat
Módosított
e|őiráĺryzat

Teljesített
e]őirźnvzat

Teljesítés
(%\

Személyi juttatások 3998 10448 5flf 49,8
Munkaadók at terhe|ő j źlrul ékok t4f7 3387 r682 49,'l
Do|ogi kiadások 0 2300 2300 100,0
E I l átoĺak p énzb e|i juttatásai 0 0 0

Egyéb miĺködési cé|ú kiadások 0 -297 -f97 100,0
Műkiidési kiadások összesen 54f5 1s838 8887 5ó'1
Beruházások 0 0 0
Felújítások 0 0 0
Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
Felhalmozási kiadások iisszesen: 0 0 0
-I.Já n A Ś..|K_ŕiŚs ru Ś[' N tÄ)< ĺ ta?e oooa tŕ

Intézménvi műk<iđési bevételek 0 0
I

0

Működési célú támogatás
źů|amhźtnartás on b e l ü l ro l 0 553 553 100,0

Míĺködési bevételek tisszesen 0 3JJ s53 100,0

Iľányítószervi tárnogatásként
fo lyósított támo gatás j ó v áiľ ása

54f5 r5285 4031 f6,4

E|őző évi előiľány zat mar adv źtny
igénybevétele 0 0 0

Fĺnanszíľozási bevételek 54fs 1s28s 4031 26,4

BEVETELEK OSSZESBN 5425 1s838 4s84 2819

Az önként vá||a|t feladatok:
. Cjraffi éiiď(3 Z-Ti1lr e\ 

-
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AfeladateL|éltásáhozLétszámnincsrendelve.

A címen belül az ĺinként vállalt feladatok költségvetése, a módosított e|oirtnyzatok
arányźlban, a teljes cím költségvetésének mindĺjssze 13,I %o-a.

Az e|óirźnyzatok a módosítások soľán ĺisszességében 292 %o-a| novekedtek A jelentős
növekedést az év végi jutalmazźshoz, valamint külön juttatáshoz kapcsoló e|őkányzat
módosítások indokolják.
A teljesítés az előirányzato|<hoz viszonyítva 56,I %o-ban rea|izěl|ődott, a matadvány az év
vé gi kiÍizetó sekhez kap c s o l ó dó an fe|adattal teľhelt.

A feladat ťlnanszítozása teljes egészében irányítő szervi támogatásból valósul meg.
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6.1. Ezĺistfenyő Gondozóház

6. I. I. Által lÍnos fetadatelllÍtlÍs

Az Időskorúak Átmeneti otthona egy folyamatosan működő íntézmény, mely teljes körtĺ
ellátást nýjt a szo|gźitatást igénybe vevők részére. Az |993.évi III. töľvény a szociális
igazgatésről és szociális ellátásrólmeghatarozza,hogy azintézménybe azokaz időskorúak,
valamint 18. életéviiket betöltött beteg szeméIyek vehetők fel, akik ĺinmagukĺól betegségük
miatt vagyĺnás o!p.qlplthonukban időle.g*esen nem kép_esek go!{!qsk.o_d-! 

'Az Időskoruak Atmerreti otthona a Budapest VIII. kerület által nyújtott szociális
szo|gáltatás 21 fo tészéte, mely átmeneti jelleggel biztosít teljes kcirű ellátást a taftós
feltigyeletet, gondozást igénylro, đe kothazi ellátásra nem szoruló idős szenrélyek számtra,
Segítséget nyújt a kerületben élő családokĺak, hogy idős |lozzźúartozójuk elhely e,zését
biztosítani tudják pL. nyara|źls, betegség, az idősek otthonába történő váĺakozás ideiéľe.
Az intézmény forgalmas helyen ta|á|hatő, tĺimegkĺizlekedéssel, szenrélygépkocsiva|
kiválóan megközelítlreto, a kapun belépve mégis nyugodt, családias kciľnyezetetbiztosit az
ellátottak szźtmttra'
Az intézmény kettő épületből és az épületet köľĹil ölelő pihenőkertből áll. A ',B'' éptiletben
mĺiködik a j elzőrendszeľes hĺŁi se gítsé gnyúj tás közpo ntj a.
Az intézmény éptiletében eredetileg bölcsĺldét működtetett a fenntartó, majd. az ĺítmeneti
idősellátás funkciójának áta|akitasát követően nyerte el jelenlegi źi|apotát,
Kettő épületben összesen kilenc lakószobával rendelkezik az iĺtézmény, me|y 2| fő
e||átásźna ad lehetőséget. A jogszabálybarlrigzíte|t vizesblokkok rendelkezéste állnak' de
részben felúj ításra szorulnak.
A kiszolgáló helyiségek kĺjzül az étkezohelyiségek szo|gáInak közösségi térként is. Az

----é|e|mezést-tĺz;fi''épületben_ĺľtiĺködtetettatifusődeifózókorryhaŤiztosítj. A 
-,,B''épületben 

található a mosoda, melyben hánartási jellegű mosógépek vannak. A
száritźs is ebben a helyiségben tcirténik
A dolgozók munka, ill. szociális helyiségei is a jogszabá|yi feltételeknek megfelelnek. A
gondozók tészéte kettő nővéľszoba biztosított, ahol az orvosi rendelés is töľténik heti
rendszerességgel. Foglalkoztatásra, mentálhigiénés ellátásra a kcjzcisségi teľek, ill. a lakó
szobák szo|gźt|nak.
A bűtorzat tekintetében folyamatosak voltak a cserék, ezért a megfelelő köľnyezet
biztosított.
Tĺĺrolásra a telken elhelyezkedő kettő daľab garázs és a nyitott fészerjellegű hely szolgál,
melyek szükségmegoldásként elfogadottak a jelenlegi múködés sorĺán.

Energiafelhasznźiás szempontjábő| az egész épület felújítást igényelt. Az épi|etteljes köľíĺ
korszerĹĺsítését, a sziikséges felújítási munkák kivitelezését Józsefuáros onkoľmányzata
páIy ázati fonásbó l való sította meg.
A nyi|ászźtrók cseĘe, és az épület szigetelése gazdaságosabb üzemeltetést tesz
2014. évben ä ,,B'' épület tetőszigetelése megvalósult, mely most hőszigeteléssel

lehetővé.
vált teljes
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kĺjríívé , ,ďz ,,A,, épĹilet ft}cléme is hőszigetelt lett, ezen az épiileten a palateto cseľéje válik
szükségessé.
A másik jelentős felrijítás az íĺtézmény vonatkozásában a járdźĺk, ktjzlekedő terek
akadálymentesítéseazakađtiymeneteskiilsokömyezetbiztosításához.
Az egyre gyakĺabban előforduló demens, elkóborló lakók védelme érdekében az
intézménybe való be-, ill. kijutás lehetőségét célszerű lenne korszerűsíteni megfelelo
beléptető rendszeľ kialakításával.

Azíntézménybe töľténő felvételt á|ta|ában egyedül, magányosan élő idős emberek kéľik a
házioľvosuk, családsegíto szo|gä|at segítségével. A felvétel szinte minden esetben sürgős,
soľon kíVÍili, azonrla|i ellátást igényelne, đe a felvéte| a szabad férőhelyek függvényében

-páľ_łrónapos-várakozásijdőután_-valósul--łneg.*=AJavasziłrónapokatkövetően*Jrat-fo-

kilakoltatás veszélye, illetve következtében került az intézménybe, egy fő e||źúottat a
katasztľófavédelem kozbenjárását kĺivetően soron kívtil vettünk fel az intézménybe. A
felvételi igényüket a családsegítő munkatźrsai je|ezték, így együttmrĺködve sikeľült
lakhatási, szociális helyzetiikÓn átmenetileg segíteni . Az intézménybe az idősek ottlronába
történő felvételig laknak aziđos emberek, egyéb okból 2015 évben öt fő kéľte a felvételt
egy-háľom hónapos időtartamra. Gyakoľi a demens, nehezen tájékoződő, elkóboľló ellátott,
akik fokozott fi gyelmet igényelnek.

Az intézményi szo|gźůtatás magába foglalja a lakhatás biztosítását' egészségügyi,
mentálhigiénés ellátást,napi három fo étkezést tízőraival, uzsonnával, gyógýoľnát, győgy-
masszázst, szükség esetén az ápo|tst. Térítés ellenében igénybe vehető a pedikűr, fodľász
és szolgáltatás. A személyi térítési díj összege a jövedelem függvényében Budapest
Fővaros VIII. keľület Józsefváľosi Önkoľmtnyzat Képviselő-testületének 1912015.(III,27.)
önkormányzati rende|ete értelmében kertil megá||apításra. Az átmeneti elhelyezést nffitó
időskoľúak gondozóháza eL|átás uttn ťlzetendő térítési díj météke az el|átott havi
j ĺivedelmének hatvan száza|éka.

Az egészségügyi szo|gá|tatás az intézmény orvosi utasítása szeľint történik. Az oľvos heti
egy alkalomma| taĺIľendelést az íntézményben, ezen felül az akut panaszok orvoslásában
sziikség esetén részt vesz. Az ápoIást, gondozást sza|d<épzett gondozók és ápolók végzlk
napi |2 őtás folyamatos munkarendben. Ręndszeres csopoľtos győgýomát heti két
alkalommal vehetnek igénybe a lakók' melyet aZ intézméĺy a|kalmazásábarl |évő
gyógýomászok tartanak. A szakľendelésÍe az iĺtézmény gépkocsijával juttatjuk el az
ellátottakat, a győgyszeľek beszerzését és adagolását szintén biztosítjuk. Fekvőbeteg
e|Iátását, kerekes székes ellátott gondozásźń megoldottuk, de a kĺiľülmények miatt ęz
rendkívĺil nehezen valósítható meg. Mozgássértilt' keľekes székes fęľfi ellátotÍat az
intézĺnény a jelenlegi targyí feltételek mellett nem tud fogadni.

Az étkezést az ,,A,, épületben műkĺjdő fozokonyha biztosítja. Az e|lttottak részéte ez
rendkíviil előnycis megoldás, mivel mindig friss étkezést vehetnek igénybe. Biztosítja a
ftĺző konyha az e||tńottak diétás szfüségleteit, pl. a cukĺos, epés, vesekímélő, tejmentes
étkezést. Az e||źtottak igényeiket lakógytílés alkalmával megbeszélik, véleményezik az
ét1endet,grelyel_ą-szo@kq4yné-Yqzę1őjévqLegyę4ęjint,_ígylqlęk9dv9
aľľa, hogy az időskoru ellátottak íz|ésviláganak és a jogszabályi követelményeknek
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egyarźnt megfelelő étkezést bizosítsunk az ellátottaknak. Elégedettségi vizsgźiatot
készítettĺink az étkezés vonatkozásában. Két héten keresztül az ę|Iátottak minősítették a
minden napi ötszöľi étkezést, és az eredmény az elégedettségüket támasztottaa|á.

A foglakoztatási programok a szociális és mentálhigiénés munkatars pľogramterve a|apján
' valósulnak meg. Nagy hangsúlý fekteĺink az egyéni esetkezeléseke, az ellátottak

szociális helyzetének ľendezéséte, a családi kapcsolatok ápolására, az atmeneti ellátást
követően részükĺe az optimá|is ellátási formában történő elhelyezésre.

Közösségi programokon rendszeresen részt vesznek az e||átottak. Az aktuźůis érdeklődési
kört figyelembe véve voltak lakóink sziĺtházba, konceľten, cirkuszban, múzeumban,

-- -kirándu|takazĐrczy:Keĺrtben-Megünnepeljiik_a jeles.születésnapokat,'ĺnegemlék€álink_a-
tĺírsadalmi, családi ünnepekról. A szakember által vezetett szocioterápiás foglalkozáson is
szívesen részt vesznek a lakók. A vallás gyakorlásĺíľa lehetőséget biztosítunk, heti egy
alkalommal szervezetíliturgian vesznek tészt a lakók' vasárnaponként a katolikus egyház
képviselői keľesik feI az intézméný. Havonta egy alkalommal a ľeformátus egyház
képviselői és tinkéntesei viszik e| az érdeklőđő ellátottakat egyházi rendezvényükľe. Részt
vettiink a Józsefuáľos által szewezett Idősek Napi ľendezvényen, melyen dr. Sríľa Botond
Alpolgáľmester Úr köszöntőjét követően neves előadók szőrakoztattźk színvonalas
előadásukka| az innepelteket. Az Ezüstfenyő Gondozőhźzba vendégül láttuk az integrá|t
intézmény összes IDK és ENo tagjait egy hangulatos őszi délutanra. Az intézményi
Kaľácsony nagyon bensőséges hangulatban zajlotĹ, me|yhezhozzźljáru|tak az e|látottak, az
intézmény dolgozói és a Református egyházképviselői.

A tiszta ľuhákat ä ,,B,, épületben műkĺjdő mosoda á|ta| I fó mosónő a|ka|mazásźlva|
biztosítjuk, aki heti egy alkalommal e|végzi az e||éúottaktészére abevásár|ást is. 2014.
évben a mosodába egy nagykapacitźLsi| száÍítógép lett vásárolva, ezze| biztosítva a téli
!i!Qg4ét!an is a textíliák folyamatos tisztítását. szárítá_qé1,plĺ]ś&k.péłĘ&.2Q]5._e.:bęn 

- -egy ipaľi jellegií mosógép bęszerzésére keľült soľ. A haľom vá|tás ruházat nem minden új
lakónak á1l rendelkezéséłe' azt ebben az esetben az intézmény biztosítj a az, e|IźÍoÍtak
tészére.

Folyamatosan fogadjuk a gyakorlatukat töltő diakokat. Az intézmény múk<idésébe nagy
segítséget jelent a közfoglalkoztatottak a|ka|mazása a takaritás, keľtrendezés és egyéb
munkálatok vonatkozásában.

Az e||átottak kor és nem szeľinti megoszlása

Nő (fő)
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70 - 74 éves 0 I

75 - 79 éves 0 5

80 - 89 éves I 7

90 felett 0 1

Osszesen ) t9

Az ellátottak m a lowa szeľint

Férfi (fő) Nő (fő)

Látásséľiilt 2 10

Hallássérült 0 6

MozsáskoľLátozott 0 a
J

Erte lm i l e s akadá|v o zotl 0 0

Kommunik ácíőb an számottevő en
koľlátozott

0 0

Nincs fosvatékossása 0 0

E,zä Gondozĺíház_fé kihaszná|
I n IIL w. v. VL VII. VIII IX. x. xI. xII. Ossz.

El1átottak
száma hónap
l-én

21 20 2l 20 t9 19 20 20 21 20 r9 20 201

Ú; ĺelvetel 0 2 I J 4 2 2 1 2l

Megszűnt 0 2 4 I J 4 2 I ! 21

Etkezési
napok száma

644 578 626 557 570 566 s99 597 581 630 612 576 7136

Gondozasi
napok száma

651 584 628 600 590 600 623 632 609 639 618 613 7387

kihasználtság 2r.00 20.85 f0.25 20 19.66 20 20,09 20,38 20,30 20,61 20,60 19.77 142

e1|átoĺak
szĺmaNo t9 20 22 t7 t9 20 to t9 l9 20 t9 19 232

ellátottak
szamaFÉRFI

2 2 2 J J 3 3 2 2 2 2 29
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6. 1.2. Szenúlvi feltételek

Az Időskoruak Átmeneti otthona és a Je|zőrendszeľes Házi Segítségnyujtás egy szakmai
egységet képez, melynek az irányításźtt 1fő szakmai vezető látja e|.

Az Időskoruak Átmeneti otthonźlban a szaktevékenységet jelenleg 1fĺĺ részlegvezetłS, lfo
mentálhigiénés munkatárs,|Z fő gondozó és ápoló |átja e|. A technikai személyzęt 2fó
takarítónőből és 1 fü mosónőből ál1. Egész évben a gondozóhézban folyó tevékenységet
kcizfoglalkoztatott munkavállalók segítették. Tevékenységük soľán a kert rendezésében, a
környezeti higiénia biztosításában vettek részt, de alkalomszerűen betegkíséréssel,
bevásarlássalis meg lettek bizva.

-_- 
_-_____Ä=dđlgozó'k_TéSzére 

Jelentő,Eutfätáś-ai1nťézffinfá7ťil nyríj@täti.
szükség esetén fizetési előleg ny(Ątásáva|, a képzési lehetőségek biztosításával segíti a
munkavállalókat. A munkaválla|áshoz szükséges feltételek biztosítottak' az IÁo
foglalkoztatottak munkaruha juttatásban ľészesültek, a JHS dolgozói 2015. évben nem
kaptĺík meg a munkaruha juttatást.

6. I.3. Táľevi felÍételek
Az Ezüstfenyő Gondozóház tömegközlekedési eszkozze|, személygépjánnűvel köIrnyen
megközelítlrető.
Épületeinek épitészeti megoldásai lehetővé teszik az akadá|ymentes közlekędést. Biftorzata és
berendezési, felszere|ési tárgyai megfelelnek az e||źttottak életkoľi sajatosságainak, egészségi és
mozgástil|apotának.

A ]akószobák egy-három ágyasak, egy el]átottra a jogszabá|y źL|Ía| eloírt legalább hat
négy zetméternyi teľü let j ut.

Biztosítottak éptiletenként a tiz fő el|źÍoťtľa jutó zullanyzők, valamint a nemenkénti illemhelyek,
biztosított a folyamatos fiĺtés- és melegvíz-szo1gá|tatás. Mindkét épületben ľendęIkezésľe á'|| az
intézrnóny jellege szerinti közösségi egytittlétre, tevékenységľe, látogatók fogadására, étkezésre
szolgáló helyiség. A nővérszobákban tölténik az egészségügyi, orvosi ellátás. Igény esetén
házaspárok, éleffársak elhelyezésére külön lakószobát alakítunk ki.
Az Időskoruak Átmeneti otthonának nagy előnye, hogy ľendelkezik pihenésre, szabadid,o

eltöltésére alkalmas keľľtel., 2015 évben a fenntaľtő pá|yazatot nyújtott be az intézmény
korszerűsítésére, felújításáľa. Saját költségvetési fonásból fel lett ujítva a
balesetveszélyessé vált,,B''épület női fiirdőszobája.

6.2. Jelzőrendszeres házi segítségnvúitás

Az Iđőskorúak Átmeneti otthonában |997 februarjátőt keľült elhelyezésre a beteg-
feltigyeleti rendszer, az onkormányzat saját műkĺjdtetésében, külső vá||a|kozás
igénybevétele nélkül. Ügyeletét foállású, folyamatos műszakban do|gozo, sza|d<épzett

------keI|Ęák-Ąatják__el-A-.készülékek_łelepítésétjavitćłsźlt-łészfsg1alkońatott-łnűszerćsz--
gépko csivezető munkat źr s v égzi.
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Ez a ľendszer kiilĺjnösen azokban az esetekben nĺjveli az ápo|ás binonságźt., ahol a beteg
teljesen egyedülálló.
A keľiiletben é|ő ellátottaknak az igénybevétel térítésmentes. A rászorultságot a
tciľvényben meghatározottak szerint vizsgáljuk. szakmai kapcsolatot taľtunk fenn a
háziorvosol<kal, az alapellátással. és a szakľendelőktájékoztatása folyamatos.

2015. jaĺuár 01 - dęcember 31 időszakban aje|zőrendszerľel ellátottak ĺjsszlétszáma70 fő.
Éves feladatmutató 54. 88
58 db készülék volt kihelyezve és 43 segélynyujtást igénylo riasztás volt.

20 15. évben ellátottak|<oľ_szeľi
Eletkor Féľfi Nő

40_59év
60-64év
65_69év 2
70 _74 év 10

75 _79 év 7
80_89év 5 31

90 év felett 5 10

2015. évĺ JHS adatok

il III. IV. vt. VII. VIII. tx. x. xt. xIl.

ElIátásban
részesülők szánra

hónap l. napjĺĺĺl
55 54 56 57 55 53 54 54 55 55

Ellátĺĺsba kerü|t
I

0 ) 2 I 2 I I I 2

Bejelentések száma z J 2 a 0 z z z 3

Gondozasi napok
szárna

16

84
I 54s 1768 1731 t7l8 I 588 t645 1674 1620 Í691 l 660 1709

Az elIátottak közill
hźlzi

segítségnyújtásban
részesülők száľna

l5 l5 l5 l5 l5 l0 l0 10 10 l0 l0 10

Napi 0.1 óra
gondozási

szükséglet
I 8 8 7 7 5 5 5 5

Napi 2 óra
gondoziĺsi

szükséglet
5 5 5 5 5 f z z )

Napi 3 óra 2 f 2 L ź 2 2 z
gondozási

fi,,|iĄ |
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Hźľ'ivagy ügyeletes
orvos hívasa

A szo|gá|tatásra 20|0. április 01-től, pá|yźzati rendszeľben igényelhető noľmatív
támosatás.

6. 2. 2. Szemé lv i fe ltéte lek

A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyrijtásban 3 fő gondozónő és lfő muszerész-
gépkocsivezeto van státuszban. A műszerész-gépkocsivezető munkatars ľészmunkaidőben
foglalkoztatott, és a gondozőhtu ellátottjainak szükségszeľinti szá|Iítását végzi a
je|zőkészulékek telepítése és karbantartása mellett.

6.2.3. Túľwi feltételek

Az ldőskorúak Atmeneti otthona'és a Je|zorerldszeľes Házi Segítségnyújtás egy szakmai.
egységet képez. A szolgáltatás diszpécseľközpontja az Ezĺistfenyő Gondozóház ,,B,, épületében
ta|á'|hatő, Rendelkezésľe áll egy számítőgép, monitorra|, egy függetlenített telefonvonal, és egy
mobil telefon. Az ellátott otthonába keľül telepítésre a je|zórendszeres készülék, mely
telefonvonalra csatlakońathatő így csak azokban a lakásokban iizemeltethetőek, melyek
telefonvonallal ľendelkeznek. Az ellátott lakásan a telefonkésztilék és a csatlakoző a|jzat
közé keriil beszerelésľe a segélyhívó késztilék tápegysége, melybe a diszpécserközpont két
telefonszĺĺma van beprogramozxa. A beteg kezdeményezhet hívást a központ fe|é, az
egységen lévő gombbal, vagy a karján viselt katőra szeni készülékkel, melynek előnye,
hogy frĺiccsenő víz ellen védett, így tiszttikodás közben is viselheti a beteg. Amennyiben
az ę||źĺott hívást kezdeményezetĹ, a készülék automatikusan tźncstzza a kozpontot. A
kĺizpontban a telefon hangjelzésével egy időben a szźlmítőgép képeľnyőjén megjelenik a
beteg neve, címe, betegségei, győgyszerei, éľtesítenđők adataí és minden egyéb adata,
melyet a beteg rendelkezéstinkr.e bocsátott. A telefon felvétele utćn a kezelőpulton lévő
hang-eroszabźiyozőval lehet áI|ítanlahang eľősségét. Ezteszí lehetővé, hogy a lakás távol
ęsőrészébentartőzkodo-segítseg€t-łéľĺĺ--Łeteggel-is_kommuniká1hasson-azjigJzęletes-

0{
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kolléga. A helyzetnek megfelelően történik a hatékony intézkedés, azügyeletes gorrdozórrő
szükség esetén a helyszínĺe indul, ha szükséges további segítséget kér.
A jelenleg üzemelő készülékek sztma 56. A rendszerhez 60 db telepíthető készülék
tartozik.

A JSzSzGyK-IÁo -JHS önellenőľzés20|5.05' 11-től 2OI5.06.26-igtartotl,mely során
58 db kihelyezett készüléket vizsgáltunk fęIuI az ellátottak lakcímén.
A próbariasztások alkalmával készülékhiba nem lépett fel, viszont a nyomógomb és a
benne lévő elem meghibásodása két esetben előfoľdult. Ezt a hibát ľcigtĺln orvosoltuk. A
nagyobb problémát a telefonvonalak okozták' mivel analógról digitális rendszerre á||tak źt.
Sajnos ezt a ľendszert nemtámogatja az intézetben elhelyezett kĺizpont. Több alkalommal

_-flem jelenik-ĺne g-az--elLátott--egyértelmú-_azonos itásfua_a|kalmas_ ablak--Đigitátis_]ódok--
j e l ennek me g, m ely me gnehezíti a b eazono sítást.
Az el|átottak kĺjzül haľman e|ha|á|oztak. ebből egy főnél đerült ki, hogy régebben
következett be az e|ha|źlozás, és a hozzéúartozők eń, nem jelezték az intézmény fe|é.
Jelenleg a készülék nincs meg, mert az onkormányzat i||etékesei kiürítették a takást. lfő
ellátott kőrházbakerült, 3 fo idősek otthonába nyeľt elhelyezést.
Aktua|izá|va lettek az intézményi dokumentumok. Néhány lakásban zárcsere tĺjrtént és
plusz rácsokat szereltek fel. Uj zźlta]<hoz tartoző kulcsok lecserélve és pótolva lettek.
Előfordult az is, hogy bizalmatlanság miatt nem adott le kulcsot az e||átott, de az
adminisfľációs háttér megteremtésével, és a kulcsok e|ztttásának biztosításával ez a
probléma megszíint.
Az ellenőľzés során elégedettségi tesztet is töltettiink ki az el|átottakkal, mely során rá|átást
kaptunk, hogy a szo|gá|tatélst igénybevevő hogyan haszntĺ|ja ki a szo|gá|tatást és azza|
mennyire elégedett.

Abeérkezetttesztekstatisztikájátaza|ábbiakbulrész|etezęm:
t. ,ł jelzorenaszeres gryrłi!ąqlzqle?ltatáIsbé-ą!ęrdęzę!!ęŁ4!ągosan z00í

tő| 201 5 -ig terjedő időszakban kerültek be.
2. 18 fő hasznźitaős 25fo nem haszná|taakészüléket segélyhívás céljából.
3. A segélyhívások okaként 6fő elesés, 8fó ľosszullét, 3fo k'rizíshe|yzet, lfő téves

riasztés mutatkozott.
4. Asegítségnyújtásminőségét 34fő 5ponttal, 4fő4 ponttal, 1fő 3 ponttalés4fő

nem értékelte.
5. Egyéb megtregyzés rovatban tĺibben megsegyezték, hogy számukĺa biztonságot

nyujt a je|zorendszer nyújtotta segítsógkérési lehetőség, minőségi szo|gá|tatásnak
minősítették, tĺjkéletesen elégedettek, köszĺinetet nyilvánítottak és 1 fr szeretné,ha
hamaľabb érkezne ki a gondozó.

Összességében elégedettek a szo\gtitatással és az irfterjfüalkalmával hangsúlyozták, hogy
a szolgá|tatást azért fu dj ák i génybe venni, mivel az díj mentes.
Megállapítást nyert az e||enőrzés során, hogy a je|zoreĺdszeres hází segítségnffitás
szo|gá|tatás szakmailag megfelelően múködik, az idősembeľek binonságétzetéhez
nagymértékben hozztĘáru|. Megeľősítést nyert, hogy aZ igény beérkezése után az

--- ' Jlőgoĺďozźls_alka1mávď.a'.műszeľeszes agondoző egyiitt-keressék-fel-az -e1Jźtoftat_ezá|ta1 -nem csak a muszaki része lenne felmérve az ígénynek, hanem maga az e||átást igénybe

,iv
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vevő egészségi és egyéb szociális állapotáľól is kaplratrranlĺ ęgy átfogó képet.
Szükségesnek tartom, hogy a gondozók félévente tegyenek látogatást az e||átottak lakásán,
így elkeľĹilnérlk azt, hogy pl. zárcsete miatt nem jó a leadott kulcs, elhalálozott az il|ető és
nem jelenték a hozzáúartozők az íntézmény felé stb. Látogatások és pľóbaľiasztások
alkalmával hamaľabb fény dertilne az esetleges pľoblémákra.
A készenléti táska jól felszerelt, akiszá||ásra fenntaľtottpénz folyamatosan rendelkezésre
ál1. A muszerész az esetleges mtĺszaki pľoblémákat hamaľ.orvosolta, megoldotta, pontos,
precizmunkát tanúsított. ''.--:(..&řt;.

] 
. 

. 
'." 

\:j' -/;:;] íii. 
|1....:] ' .']: 

,. t']i;.r ľo ľn .\
.' .. : l '- 1,ĺ t-,zuu..' ľ ÔU u.

"lr -(j1 i i .: :.. l

-- t- - -'' ':j;tij MaczikĘva---.::".. ..l:'); szakmai vezető' i}^ 'n'ł.',-,,,. .l.i;n,' riliĹ.-zl'
,' ,. ." ' ! ,/.'

6.3. Számszakĺ beszámoló szöveges éľtékelése

6.3.1. 40106 cím ldőskoľúak Atmeneti Otthona

6.3.1.1. Ktitelezően ellátandĺí feladatok

EFt
Megnevezés

Eredeti
e|oirźnyzat

Módosított
e|őjrányzat

Te|jesített
előiránvzat

Teljesítés
(%\

Személyi juttatások 3r742 3s613 356 l3 100,0

Munkaadókat terhelő j áľulékok 9036 10081 I 0080 100,0
ĄĄ^ÁĄIUě| LLTAL )

E| látottak pénzbel i j uttatásai 0 0 0

Egyéb mtĺködési célú kiadások 0 -3231 -3f31 100,0

Működési kĺad ások tisszesen 60893 65405 63496 97,1

Beruházások 1016 1327 1287 97,0

Felújítások 0 0 0

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0

Felhalmozási kiadások iisszesen : 1016 1327 1287 97,0

KIADASOK OSSZESEN 61909 66732 64783 97,1

Intézményi működési bevételek I 1513 1 1513 t3304 115,6

Működési célú támogatás
á||anháztartáson be l ülről 0 -93 -93 i00,0

Míĺködési bevételek összesen 11513 11420 Í321| 11.5,7

Iľányítószeľvi támo gatásként
folyósított támogatás j óv źńr ása

50396 55312 I 033ss 186,9

1ń
Ąv€
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E|őző évi előiľány zat maradv ány
igénybevéteIe 0 0 0

Fĺnanszírozási bevételek 50396 55312 103355 186,9

BEVÉTELEK osSZEsEN 61909 6673f 1r6566 174,7

A 40106 címen belül a kötelező feladatok kciltségvetése, a módosított e|őirtnyzatok
aÉlnyában, a teljes cím k<iltségvetésének 88,I Yo-a.

Az e|(5irźnyzatok a módosítások során cisszességében mindĺissze 7,8 oń-al növekedtek. A
teljesítések ehhez viszonyítva 97,| Yo-banrealizźiődtak, előirányzattúllépés nem volt.

A feladatok finanszírozása vegyesen' intézményi műkĺjdési (térítési díj) bevételből (11,3
Yo), és iľanyító szervi támogatásból (88,7 %) valósult meg az év soľán.

A kĺjtelező feladat engeđéIyezett|étszźma |7,5 fő.

6.3.1.2. onként vállatt feladatok

Ft

Megnevezés Eredeti
e|őftányzat

Módosított
e|őirányzat

Teljesített
e|óirányzat

Teljesítés

(o/o)

Szemé|yi juttatások 2708 6490 2570 39,6
Munkaadókat terlrelő j áru|ékok 967 2tfl 798 37,6
Dologikiadások 0 0 0
El látottak pénzbel i j uttatásai 0 0
.Egýébműk-ödéśiTéIri-kladások 4ll 4Tl 100,0
Míĺktidési kiadások összesen 3675 90f2 3779 41,9
Bęruházások 0 0 0
Felújítások 0 0 0
Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
F'elhalmozási kiadások összesen : 0 0 0
KIADASOK OSSZESEN 3675 90f2 3779 4119

Intézmény i rnűködési bevétel ek 0 0 0

Működési célú támogatás
źi| amhánartás on be I Ĺi l ről 0 982 982 100,0

Míi kiidési bevéte|ek összesen 0 982 982 10000

Ir ány íÍő szerv i támo gatásként
fo|yósított támogatás j ó v źirása 3675 8040 232f f8,9

E|őzo évi e|őirány zat mar adv źny
_i oé,nvhewéfele- 0 0 0

24í-. 1ź.l'\ t.r-
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Finanszíľozási bevételek 3675 8040 23f2 2819

BEVETELEK OSSZESEN 3675 902f 3304 36,6

Az önként vállalt feladatok:
o Cafetéľia (I7 

'5 
fóre)

A feladat e||źtásźhoz létszćtm nincs rendelve.

A címen belül az ĺjnként vá||alt feladatok költségvetése, a módosított eloirźnyzatok
nźnyábarl, a teljes cím költségvetésének I|,9 %o-a.

-4ohányzatok-a-ĺnódosítások_során_<isszessćgében_246_Yo-al-növekedtek-Ajelentős---
növekedést ĺttis az év végi juta|mazźshoz,va|amint külĺln juttatáshoz kapcsoló e|őitźnyzat
módosítások inđokolj ák'

A teljesítés az e|őirźnyzatokhoz viszonyítva 56,l oÁ-ban rea|izálődott, a maradvány az év
végi kiÍizetésekhez kapcsolódóan szintén feladattal teľhelt.

A feladat ťlnanszítozásairźnyítő szervi támogatásból valósul meg.

6.3.2. 40107 cím' Je|zőľendszeľes Házi Segítségnvúitás. iinként vá|lalt feladat

EFt

Megnevezés
Eľedeti

e|őirtnlyzat
Módosított
e|őirányzat

Teljesített
e|óirányzat

Teljesítés

(%)

Személyi juttatások 9463 8208 7153 94,5

Munkaadókat terhe|o jáľulékok 2852 25fs 2115 83,8

Dologi kiadások 8s0 850 172 f0,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

Egyéb működési céIú kiadások 0 0 0

Műkiidési kiadások iisszesen 13165 11583 10040 86.'7

Beruházások 0 0 0

Felújítások 0 0 0

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0

Felhalmozási kiadások összesen : 0 0 0

KIADASOK OSSZESEN 1316s 11583 10040 86,7

Intézménvi működési bevételek 0 0 0

Mííködési célú trĺmogatás
ti|amhánartáson b e lü l ről

0 0 0

Miíködési bevéte|ek iisszesen 0 0 0

l11f< t-5*3- 10R6. 613
lr altl

.dąa

^1ą

ł-ĺ



Jozspr.r,Ánosĺ
szocľÁus SZoLGÁlľłľó És GypnunrĺólÉľl ĺ<ozľoľr

folyósított támogatós jóvríírĺísa

E|őző évi elóirányzat maradvány
igénybevétele 0 0 0

Finanszíľozási bevételek 13165 11s83 7086 61,2

BEVÉTELEK oSsZEsEN 13165 11s83 7086 61,2

A feladatellátás|étszáma 3.5 fő.

Az önként vá||a|t feladatok:
r Cafetéria (3,5 fĺĺĺe)
o Je|zőręndszeres Házi Segítségnyujtás

Az e|i5irźtnyzatok az év közbeni |étszám módosulás következtében I2%o-kal cscĺkkentek. A
teljesítések e|.lhez viszonyítva 10.040 E Ft-ban (86,7 %) rca|izá|ődtak.

A maradvány ezen a címen is az év végi kiťrzetésekhez kapcsolódóanfeladattal terhelt.

A feladatok ťlnanszírozása teljes méľtékben irrányító szervi támogatásból valósult meg.

.Ł47
,j.,ĺ

Aa3



JizsE,rr,Ánosĺ
SzocrÁĺ.rs szor,cÁlľĺľo És Gynnľĺnx.rorÉľr Kozľoľľ

7. o n k é nt v dt t att fe l u d at : L E L E K- P no c naiuĺ 0 S z S z G vK. L E L E K - P no e n,ąiuĺl

7.1. LELEK-Pľoeľam
A rÉrpr mozaiksző, jelentése - Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyrijtási,
Egzisztencia-teremtési, Közösségi _ a komplex program elemeit fejezi ki.

A LÉLEK-Program céIja a hajléktalann á vá|ás megelőzése, valamint a már hajléktalanná
vált emberek komplex rehabilitáciőja, reintegrációja. Megteremti a hajléktalan embeľek
taľsadalmi és munkaerő-piaci integrációjának esélyét, valamint megfelelő, fenntaľtható és
hosszú távú lakhatási megoldást biztosít a hajléktalanság problémźĄának megolđásáľa.
A pľogramba való bekeľülés illetékességi fęltétele, hogy mindenki azon a településen
veheti igénybe, ahol elveszítette a|aldlatásźú,, esetünkben aJőzsefvátosban.

További célok:
- A hajléktalanságból kívęzetoút megteremtése
- A visszailleszkedés segítése a munka világába
- Az önálló lakhatási lehetőség feltételeinek biztosítása
- A teljes társadalmi rehabilitáció elősegítése
- Az önálló életvitel feltételeinek mesteľemtése

A LÉLEK-progľam helyszínei:
LELEK-Pont
LÉLEK-Hán
Csaláđos Ktizösségi Szállás (CsKSz)
szo|gá|ati lakások
bérlakások

7.1.1. LELEK-Pont
A LELEK-Pont fe|adata a Jőzsefvélros teľületén hajléktalanná vá|t emberek elérése, és a
progľammal kapcsolatos információkkal töľténő ellátása. Közreműköďik az illetékesség
megállapíttsában, infoľmációt nyijt, szükség esetén megfelelő ellátásba irányít tovább.
További fe|ađata az e|he|yezési szfüségletek és lehetőségek fe|tárása és a szükséges
szo|gá"|tatásokmeghattrozása,illetvebiztosítása.
Adminisztratív és szolgáltatásszervező kĺlzpontként mtĺködik, szociális esetkezelési,
esetmenedzseri feladatokat lát el.

A programba bekeľĹilőkĺe vonatkozőan e|őször állapotfelméľést, majd személyre szabott
gondozási-rehabilitációs teľvet készít, lakhatási, foglalkoztathatóságot javítő,
foglalkoztatási, életvezetési, illetve az cjnálló életvitel képességét erősítő és egyéb
szo|gźitatásokat szeľvez és koordinál, és mindeľľől nyilvántaľttstvezet. Esetmenedzserként
tewezi, szewezi és koordina|ja a rÉlpr-pľogľamba bevont személyek rehabilitációját,

fi,
,j,|ĺ W

reintegrációj
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