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ládsegítés és hátrďékkeze|éskęzdődött. 51 esetben kerĹilt kérelem benyújtrásrą 138
esetben a20L6. évet megelőzően volt aktív esetkezelés.

A munkacsoport áLta| végzett tevékenységek haľmadik formája az utcai szociális
munka feladataĺnak ellátása volt.
E munkďoľÍna a nyari napközi, a tźtbotoztatźÉ, valamint a gyermekęk számźra
szervezett szabadidős-prevenciós tevékenységek ellátását jelentette. A20t6. évben
az íĺtézmény iigyfeleinek szervezett a munkacsopoľt szabadidős programokat, il-
letve nyĺíri sztinetben kirándulásokat, táboľokat. Ezen feladatok koordinálása' szer-
vezése mellett a programok lebonyolításában is aktívan részt vettek a munkatĺírsak.
Az egész évben 18 alkalomma|,345 fő ľészvételével (halmozott adat) zaj|ottak a
progľamok.

Dátum Pľogľam megnevezése Résztvevők szźlma

I 2016.03.24. Húsvétvaró program- Népliget 12 fő

2. 2016.04.24. TE-SZEDD mozga|om keretében
interaktív program

6fő

a1 20t6.05.25. Allatkęrti kirandulás 15 fő

4. 2016.06.22. B udaváľi ki ľándulás " Y źnkertb azźlt

megtekintése
25 fő

5. f0r6.06.29. BKK hajózás, Gellért hegyi kirán-
dulás, játszótér

34 fő

6. 2016. 07.06. Miniveľsum 20 fo

7. 2016.07.11-
2016.07.16.

Tatai tábor 28 fő

8. 2016.07.20. otczy keľtben tigyességi játékok 8fő

9. 2016.07.27. Mozi- Sęnilla nyomában c. anĺmźy
ciós f,rlm megtekintése

2| fő

10. 2016.07.30.-
2016.08.04.

Káptalanfiiľedi tábor 30 gyermek

1t 2016.08.03. Tropicarium 22f(t

t2. 2016.08.07.-

2016.08.12.
Erzsébet tábor -,,Mesés nyźlr vźr
ránk''

22 fő
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2.2.10. Ktiz(iisséei)hely és Mosoda

A Magdolna Negyed Program III. Gfls elemeként alakítottfü ki a Köz(ĺisségi)-hely és

Mosodĺít, amelyet a f0I6. évi ĺjnként vźillaIt feladatként Józsefuarosi onkoľmányzat
25012015 (XII.03.) szćtmú képviselő-testtileti hatźlrozat értelmében a JSzSzGyK a projekt-

megvalósítő szervezet mfüödtetett. Célja, hogy a kerületben é|o, hétrényos helyzetli sze-
mélyek és családok számtra mosási-száĺítási lehetőséget biztosítson szociális információ-
szo|gtitatás s al ki e gés zítv e.

A VIII. keľiiletben, de kiemelten a Magdolna Negyedben magas az egyszobás, kis alapte-

ľületű, alacsony komfort fokozatu lakások aĺtnya. Ezekben a lakásokban nagy problémát
jelent a személyes ruhaneműk, és a nagyobb textílifü mosása, szźrítźisa, kĹilönösen azokban
a lakásokban, amelyek dohosak, penészesek. A szolgáltatás ezér:t elsősoľban azokat a sze-
mélyeket, családokat célońameg, akik a lakás vizes, dohos volta, az źtrarlszolgáltatás szü-
neteltetése, a mosógépük elromlása' vagy egyéb okok miatt nem' vagy csak nehézségek
aÍ an tLLđj źk me go l dani a mo s ást- s z ár itást.

A Kĺiz(cisségi)hely és Mosoda infoľmációs pontként is szolgált, így tájékoztatást is nyújtot-
tak a munkatáľsak, szociális, foglalkoztatási, lakhatási kérdésekben, valamint a kertiletben
lévő felújítási munkálatokľól. Mindennek célja, hogy a mosoda,,verbális'' kĺĺzösségi kom-
munikációs ponttá váljon, mivel a hátrányos he|yzeťu célcsopoľt tagaijellemzően keveset
oIvasnak, inkább verbálisan tajékozódnak. A számukľa szfüséges és elérhető szociális- és

egyéb szo|gáLtatásokról elsősorban szóban lehet tájékońafiĺ őket.

A Koz(össégi)hely és Mosoda cé|ja a20I6.évben sem változott, viszont a munkaerő ĺjsz-
szetételében jelentős váItozás állt be. Mivel az igénybe vevők részérő| nem mutatkozott
igény a csopoľtfoglalkozásokľa, így 20|6januáľjátó1a szociiĺlis nrunkás st.ĺítusz nem keľíilt
betöltésre.

tu
ti

13. 2016.08.08.-
2016.08.11.

Kismaľosi táboľ 16 fő gyeľmek, 10

felnőtt (8 család)

14. 2016.08.24. Nyáľi programok zźrása- bogľá-

csoziás

20 fő

15. 2016.11.03. Planetarium 15 fő

16. f0r6.rr.23. Adventi koszorú készítés 22fo

17. 2016.12.r4. Mézeskalács siités 8 f(t

18. 2016.r2.2f. Korcsolyazás 11 fő
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A szakmai koordinátor |źttta eI a szociáIis munkás feladatait is, a szociális segítő munkakĺjrt
bettiltő kolleganő mellett két fő közfoglalkoztatott munkatars |áttaeIatakarítast és egyéb
kisegítő tevékenységeket.

A2016. év elején amát e\őző évben megkezdett felújításilkorszerĺisítési munklílatok befe-
jeződtek, így a melegvizet, valamint a fiĺtést biztosító kazźn cseréje és a villamoshálózat
bővítése is befejeződött. A szźntógépek kivezető csöveinek korszenĺsítése (csöpĺigés elhá-
rítása) is megtöľtént.

Az eIozo évekhez hasonlóan ebben az évben is nagy igény mutatkozott a szo|gáItatásta. Az
év első felében az igénybe vevők száma átlagosan elérte a havi 260 főt. Az év közepén egy
kisebb visszaesés mutatkozott, amely időszak a nyfui hónapokľa tehető. E visszaesésnek
több oka is volt, tĺjbbek között szeľepe volt benne a szźltítógépek helytelen mfüödésének,
illetve a melegre való tekintettel kevesebben vették igénybe a mosodai szoIgá|tatást, hiszen
kézze| is ki tudtak mosni. A visszaesés oľvoslásiíľa megoldási javaslatokat gýjtött <ĺssze a
munkacsoport, amelyek megvalósításához szfüséges tźtjékońatasokat beszerezték.

A 20|6' évben 2606 mosás történt, valamint 126 fő új regisztráló volt. Az éves mosasok
száma 1,97 fó igénybevevő közĺjtt oszlott meg. A mosásokbóI szérmaző bevétel a
JSzSzGyK bankszrímlájára kerĹilt a befizętést követően, amelynek összege 521.200,- Ft
volt. A Kciz(össégi)hely és Mosoda elveinek megfelelően ęz az összeg a mosószer és öblítő
biztosításaľa volt elegendő.

A mosodai szo|gá|tatás mellett jelen volt a tanácsadźls, és azinfoľmációnyújtás, valamint
álláskeresésben töľténő segítségnyujtás (oné|etrajzírás, álláskeresés interneten), amely te-
vékenységeket (mosás, tanácsađás, információnyujtás) 594 alkalommal végeztek a munka-
tarsak 153 fii esetében. A szakmai koordinátot a szociźt|is munkás feladatellátás soľán egy
alkalommal élt jelzési kötelezettségével a JSzSzGyK - CsGySz felé, egy esetben pedig
szo|gźitatźlsb a közvet ítette az ügyfelet (p szi choló gi ai tanác sadás).

A tavalyi év soľrín az edđigi évekhez hasonlóan az A|vata Cleaning Kft. termékekkel és
mosodai tanácsadással támogatta a Köz(ĺisségi)hely és Mosoda munkáját. Az Euro-Profil
Kft.. 20|6 szeptemberétő| a gaľanciális javítás keretében 2016. december 31. napjáig fenn-
á11ólehetőséggeltźtmogattaaszolgźitatást.

2.2.11. FĺDo Ifiúsáei Kłizpont

A FiDo Ifiúsági Ktizpont 20|4. szeptember 26. napján nyitotta meg kapuit, a VIII. kerĹileti
Fiumęi és Dobozi utca találkozźsźná| elhelyezkedő közteľĹileten. A Képviselő-tęstiilet a
65/2013. (II.27.) szźlmilhatáĺozatźnak 11. ponda alapjan elfogadott a ,,Magdolna Negyed
Projekt III. megvalósításában résztvevő szervezetęk egyĹittrnfüödési rendszete,,aJózsef-
városi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ jogutódját, a Józsefuárosi Szociális Szolgál-
tató és Gyeľmekjóléti Központot (a továbbiakban: JSzSzGyK) projektrnegvalósításéľt fele-
Iősként jelölte ki egyebek köz<jtt a,,T5l| A Fiumei út és Doboziutca közötti területek
FiDo megrijításához kapcsolódó szociális program' FiDo spoľtnapok'' projekt vonatkozá-
sában is.
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A program célja elsődlegesen a Magđolna negyedben é1ő gyermekek, fiatalok és családok

behívása egy organikus, aktív, szabađ elköteleződés mentén kialakuló, kölcsönös bizalĺnon
alapuló közösségbe. Elsődleges felađat a célcsoportba 1ĺtrtoző fĺatalok szabadidős foglď-
koztatźsa, sokszíníĺ szakmai segítése, kulturĺílis, mentális és érzelmi tamogatasa a közössé-
gi téľben, valamint kiilsős helyszíneken _ iskolák, szociális intézmények - is. A tervezett

szolgáItatźlsok a célcsoport igényeire, szĹikségleteire reflektálnak, azok1roz szorosan illesz-
kednek.

A projekt célja, hogy a FiDo IĘrisági Ktizpontban meglapasztalt értékek, szellemiség a
hétköznapokban hasznosíthatók, a családokban is érvényesíthetőek legyenek. Szakmai
munka részeként feladat aveszé|yeztetettségĹikkel összefüggő problémák feltĺĺľása, abiz-
tonságos ktizösségi kapcsolódás és kikapcsolódás feltételeinek segítése, a veszé|yeztetett-

ség mértékének, a kľiminalizálódás esélyeinek csĺjkkentése, illetve fiiggőségek árta|mainak

csökkentés e, mege|őzése, a koľai kezelésbe vétel megkönnyítése. A biztonságos szórako-

zás, a|<tiv élet, sportolás szemléletmódjanak terjesztése a fiatalok és az általuk elért kĺizvet-
lenül - családtagok, baľátok - vagy k<jzvetetten _ távoli családtagok, iskolataľsak, lakókö-
zösség - eléľt személyek, szereplők körében.

A pľojekt elsődleges célcsoportja a VIII. kerületben, ezen beliil is a Magđolna negyedben

é|o LO-}O év kĺizĺĺtti fiatalok. Kiemelt célcsoport a segítő intézméĺlrryel gyengén vagy

egyáIta|án kapcsolatot nem taľtó, csellengő, veszé|yeztetett - labilis, |<nmina|izźllódott csa-

ládi háttenĺ _ Íiatalok. Célcsopoľtnak tekinthető még a VIII. kertilet Magdolna negyeden

kíviil étő fiataLjai_ 10-20 év közĺittiek _, valamint a célcsoportbatartozőkhozzátartozői. A
célcsoport fő jellemzői, hogy halmozottan hátrĺínyos, magas létsztrmí, gyakoľta kľiminali-
zźiődott családokból keľülnek ki. Emellett kisméľetű lakásokban áitalában 10m2l2 fő lak-
nak. Így az intim szf&ahiźnyábarl felgyülemlett magas fesziiltségtől vezérelve gyakorta

előfoľdul, hogy a fiatalok azutcźnkeľesik a nyugalmukat. Erľrek enyhítéséľe adnak lehető-

séget a Központ egyéni és csoportos foglalkozásai, szolgáltatásai. A célcsoport sziikségle-

tei szerinti spoľteszkĺizök bérlési lehetőségének biztosítása mellett, informáciők źItadása,

életvezetési tanácsadás, kompetenciafejlesztés a közvetlen beszélgetésre építve edukációs

feladatok elIźtása, közösségszervezés és fej lesztés történik.

A FiDo Ifiúsági Központ hétfőtől vasáľnapig 15 és 20 fuakozott taľt nyitva az év minden

napjan. A Központban a sporteszközĺik bértési lehetősége mellett egyéni esetkezelés, ta-

nácsadás, továbbiranyítás, információnyújtás, csoportokka|végzett szociális munka és kés-

zségfej|esztés zaj lik.

A2016 évben a FiDo lfiúsági Központ munkatarsai áLtal.végzett tevékenységek, a nyújtott

szolgźůtatźlsok az alábbíak szęrint fo glalható ak ti s sze :

A ľegisztľált kĺjlcsönzések száma cátékok, spoľteszkĺizök, stb.) 3909 volt. Az eszközok
többsége olyan tömegspoľt játék volt, mint a futball labda, asztalitenisziJtő ésIabđa, kosar-

labda, illetve kisgyermekjátékok' Az egész évre jellemző, hogy aIź./rogatői szźlmhullámző,
de osszességében nézve mégis emelkedő tendenciát mutat, amely aľurak kösz<jnhető, hogy

a szo|gá|tatást igénybe vevők és családtagjaik, valamint a munkatríľsak kĺjzĺjtt az e|tę|tidő-
szak alatt kialakult egy szoros biza\mi kapcsolat. A kertilet lakosságan b,il', a fővźltos más

keľtileteiből is gyakľan érkeznek fiatalok, hogy az Ifiúsági Kĺizpont általnýjtott alternatív

48



JozsuľvÁnosĺ
s zocrÁĺ-Is sZoLGÁlľľľó És Gypnľĺp,xĺ Őĺ-Éľr rozp oľľ

spoľtolási lehetőségeket kipľóbálhassfü. Az év sorĺĺn szĺímos kulturális, mentalis és érzelmi
trímogatast is céIző programok kerultek megszeľVezéste. A látogatottsági szám az év soriín
folyamatosan nőtt ęzeken a programokon is.

A munkacsoport részt vett a nyáľi napktizis tabor lebonyolítasában, valamint a JSzSzGyK,
gyeľmekek részére szervezett egy hetes tábor lebonyolítísában is 2016 auguszfusában. A
munkacsoport a programszervęzés soľiĺn nagy figyelmet fordított jeles napjaink, nemzeti
tinnepeink, valamint a nagyobb keľesztény Ĺinnepekľe tĺirténő felkésziilésľe' annak meg-
szew ezésére, lebonyo |ítás źÍ a.

A statisztikai adatokat tekintve az elmúlt évben 300 fo keľĹileti lakos vette ieénvbe a FiDo
Ifi ús ági Kö zp ont szo|gźitatásait minte gy 3 0 0 0 alkalommal.

2.2.12. Kálvária téľ InfoPont és iátszótéľ kłiziisséeĹszociális program. diákmunka
mentorálás

A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kozbeszeruési értékhatáĺ
el nem érő beszetzési eljrárást hirdetett meg f016 januáĄában a Budapest Józsefuáros,
Magdolna Negyed Program III. (MNPIII) 2016. évi fenntaľtási időszakára, a Budapest Fő-
város VIII. Kerĺilet Józsefuarosi tnkormtnyzat saját finanszírozźsu pľogramjaként ,,Ká1-
vőria téĺi InfoPont és a játszőtér közcjsségi szociális programja, diákmunka mentorálás''
tárgyźhan. A Józsefuárosi onkormányzat 25012015 (XII.03.) számú képviselő-testĹileti
hatfuozat értelmében a JSzSzGyK a pľojektmegvalósítő szervezet. A beszerzési eljĺĺrás
során aJőzan Babak Egyesület páIyázata bizonyult megfelelőnek, így avźů|a|kozási szer-
zodést 20L6.02.03. napjával megkotĺitték. A feladatellátás 2016.02.08. napjatőL
2a I 6.12.3 1 . napj áig terj edő időszakra vonďkozott.

A Magdolna Negyed Progľam III. a Kálvaria téri InfoPont alaptevékenységét illetĺĺen álta-
lanos tájékońatást nyújtott egészségügyi-, szocié.Jis-, kulturális rendezvények tekintetében
a lakosság részére (szórólapok, információs anyagok, általános tájékoztatők). A szolgálta-
tás keddtől péntekig, heti 20 őľában biztosították' mely szóbeli- és írásbeli általános infor-
mációszolgáLtatás, valamint konlaét munkaerő-piací, képzési, ĺinkéntes munkával kapcso-
latos inform áciőteqesnés volt.

Az InfoPont szolgáItatźts keretében a Kálvĺária tér északi oldalĺĺn, a környéken lakók és az
arra jańk részére lakossági információs szolgáltatás nyújtása zaj|ott, valamint diakmunka
mentorálás fiataloknak, amely a 16. é|etévfüet betöltött diĺfüokat, fiatalokat oľientált a
munka világa felé. A progÍam megvalósítasa során a szakembeľek 2016. évben 72 főtvon-
tak be. Minden e||źtottta maximális figyelmet fordítottak, igényeiknek megfelelően, nem
csak munkavállalással kapcsolatban segítették a klienseket, hanem egyéb szociális, illetve
mentálhigiénés tanácsokkal is elláttrák őket. A program soriín a munkaerő-piaci mentorálás
keretében elsősorban onéIetrajz ítäsźpa| és szerkesztésével, munkaeľő-piaci célok (képzés,
álláskeresés, a munka viLágźůloz kapcsolódó éleťforma kialakítása, stb.) meghatźrozásávaI
és az ezel<kel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkoztak.
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A pľogramba bevont embeľek szźtmźra lehetőséget biztosítottak kézműves technikfü elsa-
játításźra is. Ennek fe|lnsznáIátsáľa foglalkoztatási progľamtervetkészítettek, melynek ki-
alakítasában aze||éĺottak is részt vettek.

A játszőtéťr szo|gáItatás keretében aKźůvfuía tér déli oldalán, a környéken lakók és az aĺĺa
járók ktilönböző célcsopoľtj ai számźra az iÍ1űsági és közösségi szociális munka eszközei-

vel információs közösségfejlesztő és szociális munka komplex szoIgźůtatźts nyújtását vé-
gezte. A,,Kálvária játszőtér,'minden nap 8 őtźúő| napnyugtáig taľtott nyiwa. A szolgáltatás
nyújtása heti négy napon' 20 őrában történt. Az időjáÍási viszonyoktól fiiggően rossz idő
esetén a Jőzan Babak Egyesület által biztosított helyszínen tĺjľtént a szo|gźitatas nýjtása
(Bp. VIII., Baĺoss u. 118.). A játszőtér mfüödtetésének alaptézise volt, hogy a nyiwatartá.
si időt alźúogatőkigényeihez igazítottźk. A népszeriĺ ingyenes játékkölcstiĺués szo|gáÍtatás

mellett kézmiives foglalkozásokat, gyermekek részére ügyességi játékokat taľtottak. A
gyeľmekek mellett a szülőkkel is bensőséges kapcsolatot alakítottak ki, így számukra ké-
zímunkźĺt, kĺ]té st, ho rgo lást tanítottak.
Apźiyézatbenýjtásakor vállalt indikátor szźtmokat az Egyesiilet maximálisan biztosította.

2.2.13. Szomszédsáei házfelügvelői tevékenvsée (meebízási szerződések útián)

A Magdolna Negyed Pľogľam III. T1l3 projekt folýatásaként a Magdo|nau 12. ' aSzerđa-
helyi u 18. és a Nagyfuvaros u. 26. sztlłĺl alatti önkotmźnyzati lakóéptilet szomszédsági
hazfe|ngyelői feladatait megbizottak |áttzk e| megbízási szerzođések útján. A feladatuk
koordinálást, ellenőrzését és teljesítését a JGK Zrt.Ytrosiszemeltetési lgazgatőság operatív
vezetője|źLtt.a e|.

},,ĺ
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3. Gvpniuĺprnr Árpĺpurrl orrnoĺul (JSzSzGyK-GvÁol

Az L997. évi )ooil. tÓrvény (továbbiakban Gyvt.) a gyermekek védelméľőI és a gyámügyi
igazgatźsről ľendelkezése szeľint: a gyeľmekek átmeneti gondozasa, a személyes gondos-
kođás keretébe tartozó gyeľmekjóléti alapellátások kĺizé tartozik.

A személyes gondoskođás igénybevétele <inkéntes, az e|Iátźst igénylő kérelmére tĺjľténik.
Cselekvőképtelen kiskorú személy (aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be) kérelmét
törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottarĺ cselekvőképes kiskoru (aki a tizennegye-
dik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen) személy a kérelmét törvényes képviselőjé-
nek hozzájĺĺrulásával teľjesztheti elő.

A Gyvt. 45. $ (1) bekezdése szerint: ,,A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve,
ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyeÍmek testi,
éľtelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az é|etkorźnak, egészségi állapotának és
egyéb szĹikségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruhźzattal való ellátásźľ.ő1r,mentá|higiénés
és egészségngyi e|Iátásáról, gondozásárő|, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes
kcinĺ ellátás) kell gondoskodni.''

A gyeľmekek átmeneti otthona ęgy a Budapest VIII. kerĹiletJőzsęfuźros által nýjtott szol-
gźůtatás,me|y az ideiglenes jelleggel, nehézhe|yzetbe keľült családok gyeľmekeinek átme-
neti gondozásátvá|Ialja fel - melynek során az otthonba keľült 0-18 éves koru gyeľmekek
tészéte teljes kĺĺnĺ ellátást biztosít.

A Gyeľmekek Átmeneti otthonĺának mfütidési teriilęte Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet
kozigazgatási tertilete, valamint Belváľos-Lipótvaľos Budapest Főváros V. Keľület on-
kotmányzatával kötött ellátási szerzőđés a|apjáĺ egy féľőhely, Budapest Fővaros VI. Kerü-
|etTeńz:lĺáĺos onkormányzatáva|,továbbáBudapest Főváros II. Keriileti oĺlkotmányzatźr
val kötĺjtt ellátási szerzóďés a|apjźn egy-egy férőhely biztosított a megjelĺilt keľületek ľá-
szoruló gyermekei részére.

A teljes kt'rű ellátás részeként a gondozott gyermekek szźtmátabiztosítjuk a jogszabá|ybarl
foglaltaknak megfelelően; naponta az életkoľuknak megfelelő, legalább ötszcjri - legalább
egy alkalommal meleg- az egészséges táplálkozás k<jvetelményeinek megfelelő étkezést,
szĹikség esetén az évszaknak megfelelő rvhźzatot, a mindennapos tisztálkodáshoz szfüsé-
ges đolgokat, atanu|áshoz szfüséges tanszeľeket és egyéb iskolai felszereléseket.

A gondozott gyeľmekekrészére biztosítjuk - amennyiben ľendelkezikdiźt<lgazolviínnyal- a
ktĺzlekedéshez szfüséges béľletet, a szeméIyes és telefonos kapcsolattartás lehetőségét a
szülőkkel, a gyeľmekeket a jogszabáIyban meghatarozott mértékben havonta zsebpétuzeI
látjuk el, továbbá törekedtink avźt|tozatos kulturálódáshoz, kikapcsolódźshoz, játéh.hoz, a
szabađidő hasznos eltöltéséhez is lehetőséget nyújtani.

A célcsopoľt: a keľĹiIetben élő, vďamint az e||átási szerződésęs keľiiletekben kiilönböző
szociális, egészségügyi és mentális problémák miatt átmenetileg kľízis helyzetbe került
családok és gyeľmekeik. Az átmeneti gondozást kiváltó okok közĹil idén is a gyeľmekes
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családok lakfiatasi problémái, valamint a sziilők egészségügyi pľobléméi mtatt bekeriilt
gyermekek szźlmavolt a legmagasabb _ mely már több éves tendencia.

Mivęl a bękerĺilést kiváltó okok egyéniek és sajátosak a gyeľmekek beköltozését kĺivetően
ęnnek megfelelően igyeksztink egyénĺe/csaláđra szabottaĺĺ foglalkozni gondozoffainkkal _

a gondozási _nevelési teľvet mindig ennek megfelelően készítjfü e1. Elsődleges feladafunk
a gondozás megkezdésekor a gyermekek biĺonságos és megnyugtató elhelyezése, vala-
mint a jogszabályban meghatározott teljes ktlnĺ ellátás biztosítása _ majd ezt követően a
gyeľmekek családjukba történő hazagonđozásźtra iranyuló munka meglewezése és végre-
hajtása.

Legfőbb eszközeink - a klasszikus szociális munka a|apjźn- a családlátogatások, a szülők-
kel való személyes _lehetőség szerint heti többszöri- konzultációk az egyéni beszélgetések.

Intézménytink pszichológusa heti két alkalommaI, fejlesztőpedagógusa heti 1 alkalommal
taľtózkodik a gyermekotthonban, vagy visszfü a Központ Kőris utcai telephelyre a gyere-

keket fejlesztésre hozzá. Adott a lehetőség a családterápiátvá||alóknak aľra, hogy képzett
szakemberek segítségével próbálják meg családon beliili problémáikat feltĺírni, azokkal
megktizdeni, feldol gozni.

3.1. Általános feladatok

Az otthonba bekeriilt gyermekek nagyobb hányadát a Család- és Gyermekjóléti Központ'
illetve a Család- és Gyermekjóléti SzolgáIat kezdeményęzésére vettfü fel (2016-ban beke-

rülők közĹil 9 és 6 fő), de saját döntése alapjan is kéte máľ szülő a segítségünket, illetve az
utóbbi években a gyámhivatal és a jelzőrendszet résffievői is iranyítottak hozzźnk csalá-

dokat. A 2016. évben 7 esetben a szu|ő, 7 esetben gyáĺnltörvényes képvise-
Ioltfusintézmény' 15 esetben a JCSGYK Család- és Gyermekjóléti Kozpont és a Csaláđ- és

Gyeľmekjóléti Szolgálat, 3 esetben pedig a harom ellátási szerződéssel rendelkező keľiilęt
Család és Gyermekjóléti Központjai kezdeményezték a gyermekek felvételét az otthonba.

Gondozási napok. kihasználtsáe a 2016. esztendőben

Hónapok Gondozási napok Gondozási napolďátlag
JanuĺĺÍ 244 7,87r
Februĺĺr 290 10

Mĺáľcius 273 8.8065

Ápri1is 322 r0.733

Máius 335 10.81

Június 351 TI,7

Július 302 9,7419

Augusztus 340 10.968

Szeptember 303 10.1

október 305 9.8387

November 317 10.s67

December 268 9,6452

ťt
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Osszesen: 3650 119.7813

Osszesen: 9.98|775 - 10 fő

A 2016. januáľ 01 - decembeľ 31.ig terjedő időszakban, az át|ag kihasználtsága a
JSZSZGYK Gyeľmekek Atmeneti otthonának 10 fő volt, rekordot döntöttĹink, ilyen
kihasználtsággal hosszú évek óta nem rendelkeztiink (2014. év az źú|ag kihasználtsźą9 fő,
a 2015 . esztendőben 8 fő volt, đe az ezeket megelozo években sem éľte el sosem a 10 főt)

A2016. évben a gondozási napok szźlmacisszesen 3650 nap volt, mely 12hőnapravetítve
9,981775 - 10 fo ellátott gyermek éúJrag|étszźtmot jelent, mely 2 fő ntivekedést jelent a
201'5. esztendő ĺjsszesített at|ag|étsztlmźthoz viszonyítva. Bríĺ abban az esztendőben 61
gyeľmek źi|t goĺdozásunkban, ami ľekordnak számít az íntézméĺy fennállása óta.

Tárgyévben januaľ 01-től, decembeľ 3|-ig az ellátási szerződéssel rendelkező haľom kiilső
keľĹiletből 3 családból összesen 3 fo gyeľmek, keľiilt a gondozásunkba, ĺisszesen (halmo-
zott aďat) pedig 4 család 6 gyeľmekét gondoztuk ellátási szerzođésęink teľhére 20t6-ban.
Józsefuaľosbő| 29 gyeľmeket vettiink fe| 20|6 évben, volt aki tĺibb alkalommal is elhelye-
zésre keriilt, két éven belül pedig 6 esetben keriilt vissza ismételten gyeľmek a gonđozá.
sunkba.
*2016. december 31. napon gondozásban lévő ryermekek

ugv
típusa

Gyeľmek
neve/

éIetkora:
neme

BekerüIés
ideje/oka:

Távozás dá-
tuma/helye:

Gondozásban
eltöltött hóna-
pok és napok

száma201'6-ben

Ki kezdemé-
nyezte a gyeľ-

mek elhe|yezését

I

W
20r 5.0
3.09.

K-T A
5év f

2015.08.06.
Szĺilő lakhatłí-
si problémái

2016.04.25.
Haza f64nap JSzSzGyK

CsGyK

2
W

2015.0
3.09"

DAANév.
váltás:

2015.08.f6.
K-TAA

3év

I

201s.08.06.
Szülő lakhaüá-
si problémái

2016.04.25.
Haza

f64 nap
JSzSzGyK

CsGyK

-J A CsSV
16 év

f
2015.09.08.
Szülő indo-

kolt trívolléte

2016.03.08.
Haza

183 nap
JSzSzGyK

CsGyK

4 A CsV*
13 év

f
2015.09.08.
Szülő indo-

kolt távolléte
365 nap

JSzSzGyK
CsGyK
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5 A DPV *

16 év

2015.rr.02.
Szĺilő lakhaüí-
si problémái

365 nap
JSzSzGyK

CsGyK

6 A HVB
4év I

2015.1,1.27.
Szülő egés-
zségiigyi
problémái

f0r6.02.28.
Nevelőszii-

lőkhĺjz
94 nap

II. keületi
Gyermekjóléti

Központ

A HSI
6év f

2015.IL.27Sz
ülő egészség-
ügyi problé-

mái

f0r6.0f .f8.
Nevelőszü-

lőkhöz
94nap

II. keületi
GyeľmekjóIéti

Kĺizpont

I A PBA
11 év

I

f0I5.If .I0Sz
i'ilő egészség-
ügyi problé-

mái

f0r6.01.04.
Haza

4 nap
Teľézvárosi

Gyermekjóléti
Központ

9
VV

2013.1
r.28.

TSz
8év l

f0I5.I2.fISz
ülő lakhatási
pľoblémái

2016.01.03.
Gyengénlátók
Alt.Isk. és

Koll.

3 nap Szülő

t0 A EE*
6év I

2016.01.1952
tilők lakhatási

pľoblémái
348 nap

obudui Gyám-
hivatal

1l A PBA
li év

I

2016.01.2552
{iló egészség-
ügyi problé-

mái

2016.01.31
Haza 7 nap

Terézvárosi
Gyeľmekjóléti

Központ

I2 A GD15év f
f016.0f.

Szi'ilő lakhatá-
si problémái

f0r6.11.25
SoS Kĺízis
A|apitvány

f98 nap
JSzSzGyK
CsGySz

1aIJ W TSz
8év I

2016.02.rf.
Szülő lakhatá-
si problémái

2016.02.r4.
Gyengénlátók

Alt.Isk.
3 nap SZülő

l4 A LL
9év I

f0r6.02.16.
SzĹilő lakhaüí-
si problémái

2016.04.r5.
Haza

60 nap Sziilő

15 A BB
15 év

I

2016.02.16.
Szülő lakhata-
si problémái

2016.04.r5.
Haza

60 nap SZülő

t6 W TSz
8év I

2016.03.11.
Szülő lakhatá-
si problémái

2016.03.15.
Gye'ngénlátók

Alt.Isk.
5 nap Sziilő
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t7 TSz
8év I

2016.03.18.
Sztilő lakhaüí.
si problémái

2016.03.29.
Gyengénlátók

Ált.lst.
L2nap Sziilő

l8 A NV
14 év

I

2016.04.04.
Szülő lakhatrí-
si pľoblémái

2016.06.f6.
Haza 84 nap Sáilő

19 A NV
10 év

I

2016.04.04,
Szĺilő lakhata-
si problémái

f016.06.f6.
Haza

84 nap Szülő

f0 A NG
13 év

f
f016.04.04.
Sztilő lakhatá-
si problémái

f0r6.06.26.
Haza

84 nap Szülő

fT A HB
7év I

2016.04.04.
Szülő lakhatá-
si problémái

f016.06.f6.
Haza 84 nap sZiilő

f2 CSF KR
17 év

I

20t6.04.ts.
Családi konf-

likrus

2016.08.31
Haza

139 nap
Törvényes
Képviselő

L) UG KK
13 év

f
2016.05.0r.
Szülő indo.

kolt távolléte

2016.06.07.
Haza

38 nap
JSzSzGyK

CsGyK

24 A B Zs*
13 év

I

f01.6.0s.09.
Szülők egés-

zségügyi
problémái

237 nap
V. kerületi

CsaI- és
Gyermekj Kp

f5 UG VO
12 év

f
2016.05.30.

Szülő lakhatá-
si problémái

2016.07.05.
Haza

37 nap
JSzSzGyK
CsGySz

26 A BK
14 év

f
2016.06.17.
Szülők élet-

vezetési prob-
lémái

2016.11.14
Haza (kollé-

gium)
150 nap

JSzSzGyK
CsGySz

27
ME
15 év

I

2016.06.ff .

Gyermek
magatartás
oroblémái

2016.08.29.
Haza

69 nap
II. kertileti

Gyermetjóléti
Központ

28 W BÁ
9év f

2016.06.26.
Szülők egés-

zségpgyi
oroblémái

2016.07.01..
Haza

6 nap
JSzSzGyK

CsGyK
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29 CSF BT
t0 év

f
2016.06.f9.
gyermek ma-
gataľtĺás prob-

lémái

201.6.08.23.

Haza 56 nap
Törvényes
Képviselő

30 A MM
|f év

f

2016.07.25.
Szülők egés-

zségĺ'igyi

problémái

2016.08.01.

Haza 8 nap Szĺilő

31 A FN
9év I

f0r6.07.27.
Szülők egés-

zségiigyi
pľoblémái

2016.08.18.

Haza
f3 nap

S.o.S Kľízis
Alapífuány

CSÁo

A MK
10 év

f

2016Đ7.f7.
Sztilők egés-

zségiigyi
problémái

2016.08.18.

S.o.S Kľízis
Alapítvány

23 nap

S.o.S Krízis
Alapítvány

CSÁo

JJ W AD
14 év

f

2016.08.0s.

Gyermek
magatartás
problémái

2016.12.0s.
Haza

lf3 nap

JSzSzGyK
CsGyK Szol-

gáltatások

ICsMSz

34 A RE
l6 év

I

2016.08.30.

Gyermek
magatartás
problémái

f0r6.09.r2.
Haza

14 nap
JSzSzGyK

CsGyK

35 A SMN
4év f

2016.08.30.

Szülők lakha-

tási problémái

2016.09.02.
Haza

3 nap
Nagysztilő

(nem gyám)

36 A SAL
2016.08.30.

Szi'ilők lakha-

tási pľoblémái

2016.09.02.
Haza

3 nap
Nagyszülő
(nem gyám)

3t A GL*
4év

2016.08.31.

SzĹilők lakha-

tási problémái
123 nap

JSzSzGyK
CsGyK

38 A PS*
8év f

2016.08.31.

Szülők lakha-

tási problémái
123 nap

JSzSzGyK
CsGyK

r}ť-
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39 A FN
9év I

f0r6.09.0s.
Szülők egés-

zségtigyi
problémái

f016.09.16.
Nevelőszü-

lőkhöz
11 nap

S.o.S Kľízis
Alapítvány

CSÁo

40 A MK
10 év

f

2016.09.05.
Szülők egés-

zségijgyi
problémái

f016.09.16.
Nevelőszü-

lőkhĺjz
11 nap

S.o.S Kĺízis
Alapítvány

CSAO

41 UG VO
12 év

f
2016.r0.06.

Szülő lakhaĹá-

si problémái

2016.r2.t7.
cs.Á.o.

73 nap Szülő

42 A RD
0,3 év

I

2016.rr.07.
Szi'ilő lakhatá-

si problémái

f016.1r.15.
Gyermekott-

hon

8 nap
JSzSzGyK
CsGySz

43 A BND
4év f

2016.11.07 .

Szülő lakhatá-

si pľoblémái

f0r6.lr.r5.
Haza

8 nap
JSzSzGyK
CsGySz

44 A SzE*
11 év I

f016.1r.16.
Szülő |akhatá-

si problémái
46 nap

JSzSzGyK
CsGySz

45 A CsM
lév I

2016.11.18.

Családi konf-
liktus

2016.rf .07.

Anyaotthon
19 nap

JSzSzGyK
CsGySz

46 A ME*
7év f

f016.12.08.
Bźntalmazás

24 nap
JSzSzGyK
CsGySz

20|6. évben 46 fő gondozásban lévő gyeľmek ktizül, tĺáľgyévben 32 gyeľmeket tudtunk
hazagonđozru a csa|ádjába (ebből 5 fő ugyancsak átmeneti gondozást nyújtó intézménybe
keľĹilt a szüleivel egyutt elhelyezésre - aľryaotthonbavagy csďádok átmeneti otthonába), 1

fő nagykoru lett és mindösszesen 5 gyeľmek keľült tava|y gyermekvédelmi szake|Iźtásba
(8 tr voIt december 3l. napon gondozásban).
20|6- ban is t<jbb ellátottnál is felmęriilt a nevelésbe vételi eLjźlrás meginđításĺának lehető-
sége, illetve jelenleg is van olyan gyeľmek, aki csak a gytmhivatalihatźrozat megszületé-
séig van nálunk elhe|yezve.
A véđelembe vétel 5 gyermek esetében van jelenleg elrendelve, de van, akinek az esetében
véđelembe vételi javaslat született és az eIjźtás még folyamatban van a gyámlĺvatalnźl|.
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Mint máľ évek ĺítą ebhen az, esztendőben is leány nemú gondozottjaink létszĺáma nagyobb

gondozottaink kĺirében a 201'6. decembeľ 31-ig gondozásban lévő/felvett 39 ellátottból

(nem halmozott adat),2I fo leźny volt.
Az e\őzo évekhez hasonlóan, idén is legnagyobb aranyban voltalďvannak (nem halmozott

adat) az alapfokú iskolás (6-13 éves - 20 fő) lakóink és a kamaszkoru gyermekek (|4-I7
éves _ 10 fő). A 3 év vagy az alatti életkoru gyermek 4 fő tészesiilt átmęneti gondozásban,

továbbá 4-5 év közötti gyeľmek 5 fő.

Az elhelyezést kiváltó okok kĺjztil 2016-ban is magasan (halmozott adatok) az e|églelen,

vagy megoldatlan lakhatási k<iľülmények, vagy a hajléktalanná vźtlás volt a vezeto problé-

ma24 esetben emiatt kertĺlt gyermek a gondozásunkba.
Ezt kövętte 11 esetben a szülők egészségiigyí problémái, 4 esetben a gyeÍmek magatartás

problémái, 3 esetben a sziilő indokolt távolléte, 2 esetben a családi konflikfus, bántalmazés

és a szülő életvezetési probtémái 1-1 esetben jelentek meg a problémahalmazban.

A bekerülés okai, probléma típusai szeľint:

szĹĺlő lakhatási problémái 24

szülő e gészsésiisyi problémái 11

qyermek magatartás pro b lémái 4

szülő indokolt távolléte
a
J

családi konfliktus 2

bźnta|mazás - szülő életvezetési problémái 1-1

Az utóbbi időszakban egyre gyalaabban szembesiiltijt.lk azza|, hogy olyan gyermekek fel-
vételét kérték a gyermekek átmeneti otthonába akik -egészségiigyi vagy egyéb okok miatt-

speciális vagy ktil<inleges sztikségletti gyermekek és kĺizĺisségbe nehezen _ vagy egyá|talán

nem integrálhatóak.
Az elmiilt hónapokban volt a gondozásunkban, pszichiátriaíháttérrel, ľendszeresen pszic-
hoaktív győgyszeres kezelés alatt á1ló gyeľmek' ADHD.s gyermek, akinek autizmus spekt-

rum zavat súlyosbította az źi|apotát, volt hallas- és látásséľĹilt lakónk is.

Gyeľmek felvételét egy esetben kellett elutasítanom - egy HIV pozitív I Yz évęs kisgyer-
mek esetében - akit mivel a közĺisségben lévő tĺjbbi ellátott gyermek érdekeinek és egés-

zségének a védelmét is szem előtt kell tartanom, ilyen betegség mellet nem fudtunk felvĺál-

lalni.

T<ibb gyeľmek esetében azvolt a tapasztalafunk, hogy'egyszemélyes' helyzetben problé-

mamentesen mfüödtek és lehetett veliik dolgozni a hétkoznapok sorĺín, de közösségben

mar nagyon nehezen, vagy egyáltaliín nem voltak tarthatóak velfü a keretek.

Az otthonban bent lévő 8-10-12 gyermek mellett azonbarĺ egyszeľűn nem megoldható és

nem is elvaľható az, hogy esténként 20.00 óra után és a hét végén ügyeletben lévő munka-

taĺsaim csak egy gyermekkel foglalkozzarĺak ésk<lzárőIag csak rá figyeljenek.

cłw,
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Tdrsintézménvekkel való kapcsolat
A Család- és Gyeľmekjóléti Kĺizponttal, illetve a Család- és Gyerekjóléti Szolgálattalnapi
rendszerességgel konzultalunk a k<jzös esetek mentén és tĺjbb alkalommal egyeztetttink
szakmai, módszeľtani kérdésekbęn. Rendszeresen tĺíjékoztatjuk az esetmenedzsereket és

családsegítőket a családokĺól szerzett napi tapasztalatainkról, aktuális he|yzetérol, a gon-

đozés folyamatĺínak alakulásaról. Részt veszĹink kĺizös szakmai megbeszéléseken, eset-
megbeszéléseken, esetkonferęnciákon, szakmakozi megbeszéléseken' annak éľdekében'
hogy a családokról naprakész információkkal ręndelkezhessiink, azokat kicseréljfü illetve,
hogy a mihamarabbi hazagondozáshoz sztikséges közös munką vagy egyéb intézkedések
megtételéhez szfüséges egységes javaslat megszülessen. A családgondozói munka sorĺín a
gondozási folyamat fő iranyvonalát közösen jelöljfü ki - gondozási teľvben foglaltak teen-
dőket is a családda|, és az esetgazda családsegítővel/esetmenedzserľel együtt foga|mazzuk
meg - annak érdekében, hogy amikor az esetgazda,visszakapja, a családot úgy tudja foly-
tatni segítő munkáját, hogy annak folyamatossága ne szakadjon meg.
20|7. év folyamán a szakmai vezetó kollégáimma| vaLő megbeszélés szerint bevezetjiik a

TEAM-eken való részvéte1ü(n)ket, az esetgazda családgondozókkal és ęsetmenedzseľekkel
a szélesebb infoľmációcsere éľdekében.

Az źúmeneti gondozásba bekeľĹilt kiskoruak köriil jelen lévő nevelésĹ oktatási, s egyéb

közintézményeivel (iskolak, óvodfü, bölcsődék Nevelési Tanácsadó), háziorvosáva| védo-
nőjével, minden esetben felvettük a kapcsolatot, íľásban és szóban is értesítettiik őket a
bekerĹĺlésről' továbbá rendszeresen konzultáltunk a gyermekeket érintő kérdésekben.
Azokban az esetekben ahol a gyermek második alkalommal kerĺilt be a Gyeľmekotthonba
_ a jogszabályi renđelkezéseknek megfelelően- értesítettí'ik a bekertilésrőI az illetékes
Gyámhivatalokat.
Az ol<tatási intézmények visszajelzései is pozitírmak tekinthetőek az otthonban elhelyezett
gyermekek tanulmányai, magatartása, higiénés állapota, iskolába időben történő megérke-
zése, felkészültsége stb. milyen irźnybavá|tozott a bekerülést követően'

Budapest Főváľos KormányhivataIa Szociális és Gyámhivata|ahatáĺozata éľtelmében miĺ-
ködési engedélyiink módosult, ellátási területĹink kibőviilt Budapest II., Buđapest V. és

Budapest VI. keľĹiletek területére is 1-l féľőhely erejéig.

SikerĹilt a közös esetek mentén az elvárható szakmai együttrnfüödés alapjait kiépíteni és

működtetni. Rendszeresen egyeztetiink személyesen, telefonon, e-mailen a köz<ĺs esetek

kapcsán.
A Gyeľmekvédelmi tĺirvény 20l6.januaľ 01-ét követő áta|aklúźsát követően szinte min-
đenhol gyĺlkeresen meg:ĺáitozott azintézmény strukturáj4 ezzeI egytitt a szakmai stáb ösz-
szetétele is, ezért2017-ben az e||átási szerződéssel rendelkező kerületek szakmai egységei
TEAM.jein is részt fogunk venni 1.1 alkalommal, hogy együttmrĺködéstink és a k<jzös

munka a|apj ait felfris s ítsük.

Meghívásukĺa idén is részt vetťiink mindhaľom kerĹilet éves gyeľmekvédelmi tanácskozá-
sain, illetve több esettel dolgoztrrnk egyutt szak'rnakozi esetmegbeszélőkön, esetkonfeľen-
cifü on, szak,łnako zi me gbe szélé seken.
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20|6. év. I. fé|évben azv., vI., és II. kerii|eti onkoľmányzattal kiitiitt e||átási szerző-
dést az alábbiak szeľint vették ĺgénybe:

I. A Belváľos.Lipótváros Budapest Főváľos V. keľületĺ onkormányzat Eevesített
Szocĺális Intézménv -ESZI. által tiirtént ieénvbevételek száma:

B. Zs.

II. A Teľézvárosi Gyermekiró|éti Szoleálat rószéről tiiľtént ieénybevételek száma:

PBA

20 1 6 -ben két alkalommal :

Ellátás kezđőnapja:
Ellátás utolsó napja

Mindti s s zes en (0 6. 3 0-ig) :

Ellátás kezďónapja:
Ellátĺĺs utolsó napja

Ellátás kezdőnapja:
Ellátás utolsó napja

Míndijsszes en 20 l 6-ban

HsIésHVB

Ellátás kezdőnapja:
Ellátás utolsó napja:

Mindöss zes en 2 0 1 6- b an :

ME

Ellátás kezđonapja:
Ellátís utolsó napja:

Mindtis s zes en (0 6. 3 L-ig) :

f0|6. május 09.
jelenleg is ellátásban van

52 nap

2015. december 10.

20l6.januaľ 04.

2015. januźlr 25
20l5.januĺíľ 317 nap

11 elldtdsi nap

2015. november 27.
2016. február 28.

58 elldtúsi nap

2016. jtnius22.
jelenleg is ellátásban van

I nap

III. Budapest Főváros II. kerĺilet Onkormányzata.

Az otthon személvĺ- táľgyi feltételei' munkatársak infľastruktúľa
A gyeľmekek átmeneti otthonában a szakmai létszám váItozatlanul megfelel a jogszabáIyi
követelménynek.

łv
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ffi

1 fő szakmaivezető
5 fő gyermekfelügyelő (ebbőI 1 fő részmunkaidős)
1 fió családgondozó
1 fó nevelő
1 fő takarító-konyhai kisegítő szemé|yzet (részmunkaidős)

A feladatelLátźs tár gyi feltételei maximálisan biztosítottak.

A dolgozók torvényben foglalt szakmai képzettségi elvarásĺĺnak a 20|6. évben eddig is
eleget tetttink, minden kolléga a munkavégzéshez szfüséges iskolai végzettséggel ľendel-
kezik.

A dolgozók havi 1 alkalommal _rendszeresen. kötęlęzoeĺ vesznek részt szupervízión cso-
poľtos foľmában, szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése
érdekében. Munkatársaink kérésére ebben az évben _az előzőektől ęltérően- a nyári szii-
netben is folýattak a szupervíziós üléseket.

Gyeľmekek Átmeneti otthona team tagjai: a szakmai vezető, a gyermekfeltigyelők' a csa-

láđgondozó a pszichológus és a nevelő. A team a szakmai vezető tanácsadó testülete. Ülé-
seit kéthetente vagy szükség szerint tartja. A döntés előkészítésen kívĺil esetmegbeszélő
feladatot is ellát.

Pszichológusi. feilesztőpedagógiaĺ tevékenvség. kuckó foglalkozások. szabadidő
Pszichológusunk továbbľa is igyekszik minél koĺábban felvenni a kapcsolatot a bekertilő
gyerekekke|, ta|á|kozni sziĺleikkeI, tźi1ékoződni az tigyben, konzultálni a családgondozóval,
a szakľnaí vezetővel' Ezen kívĹil tartja a kapcsolatot az otthon đolgozőival, nevelőjével és

gyerekfelügyelőivel.
Időbeosztását tekintve továbbra is két napon taľtózkodik az otthonban, hétfőn és csiitörtök
délutan. Hétfőnként tźĄékoződik a gyermekek ügyeiben, és az otthonbantartőzkodó gyer-

mekekkęl fo glalkozik egyénileg.

Minden bekeľülő gyerekkel ta|źikozik |ega|ább egy-két alkalommal, mikoľ is .megtöľtént
egy rövid exploráció, majd ktilönbózo tesztęk (főleg rujzok, valamint személyiségtesztek)
felvétele. Több gyeľmekkel rendszeres gyakorisággal tartja a kapcsolatot, egyéni megsegĹ
tés formájában. A gyermekek vizsgźtIatát kiegészíti a sztilőkkel töľténő anaÍnnézis, első
interjú felvétele.
Az év elején több nevelésbe vételi eljĺáľás előtt álló gyermeket kellett segíteni, de a félév
soľán egyľe tĺibb olyan eset alakult ki, akiknél jobban meg lehetett fogďmazni ahazagon-
dozás lehetőségeit és az ahhoz elérendő célokat. Igy a gyermekeket is sikeresebben lehetett

támogatni, erősíteni. Az első felév során nagyjából kiďakult a gyerekek k<ĺzĺitt egy,,tĺirzs-
mag,,, akik egymásnak is nagyon sokat tudtak segíteni, motiválni, eľősíteni egymást, az
újonnan érkezok beilleszkedését pedig támogatni fudtĺĺk. Ezentorzsmag megléte végigkĹ
sérte az évet. Az év vége fęllé azok a gyerekek, akik már hosszabb iĺleje voltak átmeneti
gondozĺásban egyre jobban elf;áľadtak, kezdték felemészteni erőforľásaikat,bizonýalansá-
guk erősödött.

"fu"
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Azesztendő második felében tĺibb olyan gyeľmek érkęzetthozzźltlk, akiket a gyeľmekvéde-
lem ľendszerében mźłr e|képzelhető, hogy speciális szfüségletiínek minősítettek volna. A
nyáľi szĹinetben illetve az év mźsodik felében azt tapasztaltuk, hogy egyes gyerekek taliĺn
minđen eddiginél erőteljesebb pszichés tiineteket kezdtek mutatni, ezen esetekben megle-
hetŕĺsen nęhéznęk bizonyult hatékony segítséget nrujtani számuka. Számtalan visęlkędés-
beli és érzeLmi pľobléma lépett fel, a családi kĺ'tődési zavaľokon túl, megielentek depľesz-
szív tiinetképződések, valamint komoly viselkedés- és figyelemzavarok is. Tobbször kellett
gyeľmekpszicÍlláffi aivizsgźt|atotkezdeményezni'ink.
Ebben az évbenjobban lehetett a szülőkkel dolgozni, atavalyi évhez képest tĺĺbb szülővel
lehetett letilni, felvenni egy első inteľjút/anamnézist, valamint később is szívesebben fo-
gadtfü avisszajelzéseket, igényelték akonzuItációs lehetőségeket, tanácsadást.
Az első felévben is ttjbb olyan gyermek kerĹilt átmęneti gondozásba, akik lakhatási prob-
léma miatt kerültek gondozásba, akik konkľét Wízishelyzetben érkeztek, a gondozás során
sikeľült számukĺa stabilitást, bizonságétzetet kialakítanunk. Több gyermek &zelmi|eg
nagyon elhanyagolt állapotban volt, elsődleges szocializációjukbat zavart szenvedett, sú-

lyos családi konfliktusokkal terhelt, esetlegesen bźntaImazői kĺimyezetbőI érkezve.
oket tĺĺbbľele, komplex pszichológiai, kĺízisintervenciós módszerekkel tudta pszichológu-
sunk segíteni.

Tárgyévben sok olyan gyermek kerĹilt átmeneti gondozásba, akik _ alacsony életkoruk
ellenére- olyan traumiíkat éltek meg, séľĹiléseket szenvedtek el, melyek eredményeképp
nagyon komoly pszichés tiineteik jelentkeztek. Ezek a gyeľekek jelentős bizonýa|anságér-
zetet éltek meg, kötödéseik általábanzavart szenvedtęk.
Gyakoľi volt a szülők tészérő| fennálló életvezetésĺ, éslvagy egyéb pszíchiátriai probléma
megléte, a velfü való egyiittmfüĺjdés ĺehezített volt, illetve nehézséget okozott a problé-
mák beláttatźĺsa, a gyeľmekek pszichés nehézségeinek' állapotának, és azok okainak feltá-
rása.
A problémák főképp a trauĺrlatizźllt, ĺehézségekkel, bizonýa|arlságokkal ,'tarkított'' gye-

ľekkoľból adódnak. A gyermekeknek már egy ilyen eleve ĺehezített alapstátuszban kell
elfogadniuk, feldolgozniuk az átmeneti gondozásba kerülésüket. Mire hozzánk kerülnek,
mát számos korábban elszenvedett sérelmeiket, veszteségeket kell feldolgozniuk, melyek a
gondozás során ľends zerint kideľtilnek.
Továbbľa is fontos cél a pszichés gondozás során minden gyermek esetében' hogy fejlőd-
jön a megküzdő képességfü, önbizalmuk, önértékelésfü, megvalósuljon a veliik tĺirténtek
feldolgozása, érzelmi tĺímogatásuk, pszichés állapotuk javulása, jóllétĹik.
Leginkább a ktilönböző magatartás, figyelmi és viselkedéspľoblémák domináltak ebben az
évben is valamint az érzęImi zavatok, depresszív tĺinetképződés, kisębbeknél a ktilönböző
enuresisek, valamint indulatkezelési problémák.
A kisebb koru gyeľmekek esetében áIta|ában a szülők kéľték a megsegítést, vagy ők maguk
fiatal életkoruk ellenére tudtak jelezni saját nyelvfütin, hogy szeretnének ,,beszélgetést,
rajzolást,, kérni. Sokszor csak azt igényelték, hogy kifesthessék, kiľajzolhassfü magukat,
valakivelfelľevonulhassanak, aki csak rájuk fĺgyeI,I<tzźrőIagvelfü törődik.
A sercĺiilőkoruak közĹil pecĺig tĺjbben maguk kérték egyéni megsegítésüket, ennek kciszcin-
hetően egyľe jobb a megsegítések prognőzísa, hatékonyabb a velfü való foglďkoziís.
Pszichológusunk az 20|6. év soľán is számos esetmegbeszéIőĺ, ęsetkonferencián és szak-
makozi megbeszélésén is résń,vett, melyeken igyekezett konstruktív javaslataiva|,meg|á-
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tásaival, lélektani nézőpontból megfogalmazsi a gyeľmekek jövője szempontjából a leg-
fontosabb teendőket.

A ..külsős'' Kuckó fo glalkozásokról
Ebben a félévben is, ahogy máľ t<jbb éve kéthetente keľiilt sor źV úgynevezett külsős Kuc-
kó foglalkozásokra.
Eze|ce az alkalmal<ĺa pszichológusunk és fejlesztőpedagógusunk kíséľték el a gyerekeket,
mely alkalmak során megfigyelték a viselkedésüket, tarsas interakcióikat, társas készségei-
ket.
Ezen a|ka|makkoľ sokat fejlődtjtt a csapaszellem, együttmiíkö,dés, igyekeztek a kollégák
egyfajta reszocia|izációs folyamatot elősegíteni, értékeket mutatni, kozvętíteni a gyeľme-
keknek.
A 2016. év során a korosztályos bőviilés miatt első félévben egyre nehezebb volt a Kuckó
foglalkozásokat lebonyolítani, egyľe több volt a nagyobb életkoru gyeľmekünk, ezze|
szemben 2-3 óvođás kotu, ezzel szemben második felévre inkább a kisebbek ,,uraltfü'' a
csapatösszetételt.
A gyerekeknek sokszor az okozÍa a |egnagyobb öľömĺit, ha pusztán önfelędten gyerekek
lehettek, szabad gyermeki énjfüet megélhették. Ilyenkoľ 'elfeleđkezhettek' magukról, ne-
hézségeilaől, problémáikÍól. Ugy alakult, hogy még a legiđősebb gyeľmek is jól tudta ma-
gát érezni, és ő is megla|źitaezeken a programokon a saját helyét
Az első felévben a kiilsős Kuckók legnagyobb szerepét pszichológusunk a rekreációs
funkciójábanlátta, így előľe kitűzött céllal listát állítottak tissze a gyerekekkel, hova men-
nének szívesen.
Voltunk többek között a Maľgitszigeten bringó-hintőzli, Tarzan-paľkban, bowlingozni,
játszőhźnban, kalandpaľkban, fagyiznĹ Igyekeztünk maximálisan figyelembe venni a
gyeľmekek igényeit, vágyait, ugyanakkor valami újat, mást is mutatni nekik, olyan felüle-
tet teręmteni amiben tanulhatnak fejlődhetnek is' de ugyanakkor van lehetőségtik kicsit
kikapcsolódni és csak,,gyereknek'' lenni.
Sajnos szeptembeľbenanyári szünet után egyre nehezebb volt a kisebbeket a nagyobbak-
kal egytitt elvinni progľamokĺa. Ez részint a korosztályos kĹilönbségekből is adódott, de
abból is, hogy a kisebbek k<jzĺitt sokkal több olyan gyermek volt, akinek komoly magatar-
tásproblémái voltak, amiket azok a mráľ régebb óta átmeneti gondozásunkba lévő gyerekek
egyre nehezebben toleráltak.
Mivel a gyermekek sajnos olyan magafurtźst tanúsítottak tĺibb olyan foglalkozráson, amiért
a kísérő kollégák nem tudtĺĺk vállalni a felelősséget, így ősszel hatźnozat|an időľe felfiig-
gesztettiik a kĹilsős programok szervezését.
Decemberben indult újra el a kiilsős Kuckó, amikor néhĺány gyereket mar el lehetett vinni
korcsolyĺázni, valamint a gyerekeket életkor szerint szétbontva a kisebbeket játszóhźnba, a
nagyobbakat mozíba..

A ..belsős'' Kuckó fo glalkozásokľól
A belső Kuckó fog|a|kozást pszichológusunk fejlesztőpedagógusunkkal egyĹitt vezeti.
Minden hét előzetesen konzultá|nak, hogy megtervezzék az adott foglďkozás tematikáját.
Ami általánosan jellemző évek óta, hogy a csoportok ĺjsszetétele mind életkor, mind nem
szerint igen heterogénnak mutatkoztak, továbbra is nagy életkori ,,szakadékka1''dolgoztak.
Egyrészt van egy kisebb óvođáskoru korosztály, vďamint nagyobb serdiilő gyerekek is,
akiket igyekeznek együttesen bevonni.
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A móđszereket illetően is nagyon nagy vźitozatosság mutatkozott, a csoporťvezetőkmindig
a helyzetnek megfelelően igyekeztek dolgomi.
Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a Kuckó egyre inkább tésze a gyermekek életének, és

cgyrc szívcscbbcn, motiváltabban jönnek, ffifo nem olyan gyď<ľan kell felhívnunk annak

fontosságaľa a fi gyelmet.
A Kuckó továbbra is használhatő arra, hogy belső feszĹiltségek, indulatok felszínĺe törje-

nek, és ezeket biztonságos k<izegben át lehessen fordítani, meg lehessen élni, feldolgozni.

Ugyanakkor nemcsak asajźtbelső, đe az egymás közti pľoblémák rendezésére is alkalmas,

nĺjvelve a csopoľtkohéziőt, együttműkĺidést.
A gyermekek egyre inkább mernek az otthonnal kapcsolatos problémáikľól, a dolgozókkal
kapcsolatos konfliktusaikról is beszélni, ami mindenképpen abizaImí kapcsolat megszí|źt-

dulását, a Kuckó szerepének hangsúlyát htzza a|á. Jő érzés, hogy van egy felület, ahol

ezek kimondhatóak, így kezelhetőek.
Első félévben voltak relaxációs, múvészetterźtpiźs, meseterápiás elemekkel tarkított foglal-

kozások, đe montázskészítés, címerfestés is. Minden esetben nagyon fontos szempont volt
a csoportkohézió erősítése, a kooperáció, toleľancia hangsúlyozása, agresszió csökkentése.

Második fé|évbęn mikor a ktilsős Kuckók helyett is belsős Kuckók voltak, szétbontotťuk

életkori|ag a gyerekeket, és ktil<jnböző foglalkozásokattaľtottunk nekik. Voltak olyan fog-

lalkozások' amiket közösen főzttink' sütĺjttiink, míg más foglalkozásokon valamilyen alko-

tást hoztunk közösen létre, pl. Halloween-i lámpást' vagy karácsonyi díszeket. Sokszoľ egy

ilyen látszó|ag egyszeru fog|a|kozźtsnak is hatalmas hozadéka lehet, hiszen míg pl. pízztú.

süttink, számos feszĹiltség jön elő, út nyílik a beszélgetéseknek. Eközben pedig szociális

készségeik is fejlődnek, maguk hoznak létre valamilyen általuk szeretett dolgot, mely sĹ
kerélményhez is juttatja a gyerekeket.

Káptalanfiiľedi tábor
Idén 2016. augusztus Lz.-tol26.-ig kerĹilt sor a maľ hagyományos nyári táborozásunkľa.

Úgy gondoltuk számos gyereknek pszichésen olyan megterhelő vo|t az év, hogy jól fog

esni nekik egy kis |azítźs, t<jltekezés, pancsolás a Balaton paĄán.
Faházakbantörtént az e|helyezésiink, ahol a szobfü elrendezése, felszeľeltsége is em|ékez-

tetett minket a koľábbi élményeinkľe. Nagyon szeľencsés volt, hogy használhattuk a jó-

zsefuaľosi stranđot, így mźr ismerős helyszínen, jól bevált köľĹilmények kĺjzött strandolhat-

tunk' Mivel szerencsére végig nagyon jó időnk volt, így bőven ki tudtuk hasznáIni a stran-

dolási lehetőséget.
Nagyon finom és bőséges étkeket kaptunk, a gyeĺmekek is nagyon elégedettek voltak vele.

uĺnaĺg volt lehetőség repetaľa is és ebédre, vacsorĺíĺa is meleg ételeket kaptunk. Az ottani

kisegÍtők nagyon mosolygós szimpatikus embeľek voltak, kikérték a véleményĹinket, oda-

figyeltek rank.
osszességében jó tapasztalataink voltak a kispesti tabonal kapcsolatban is, a mi céljaink-

nak, elvaľásainknak tökéletesen megfelelt.
A tabort hosszas előkészítés, várakozás ęLőne meg. A kollegfü többszĺjr leültek átbeszélni

a programokat, egyeztették az ötleteket, tapasńa|atokat, meglátásokat. A tábort mege|őző

héten sziilői értekez|etet is taľtothmk.
A tabor koncepciój a az volt, hogy a gyermekek minél jobban megélhessék szabad gyeÍme-

ki énjfüet, kicsit feltĺiltődhessenek, sok új élménnyel, tapaszta|atta| gazdagodjanak. Pľó-

báIták a kollegak minél alaposabban megszervezru atźtbort, hogy minél zökkenő mente-

sebben teljen el a hét.
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Hétfon a korai órákban indultunk a gyeľmekotthonból, és mrír ebéd előtt meg is érkeztĺink
Káptalanfiiredľe.
Kiosztottfü a szobákat, elfoglaltuk szállrásainkat, és lefektetťfü a tábor szabźiyait, felmér-
tfü mire van igény, mik a gyeľekek elviírásai, kívanságai. Sajnos első nap nem volt szeren-
csénk az iđőjárással, annyira hideg és ęsős idő volt, hogy Balatonahädi felé vetťfü az
iráný, ahol egy zárt jfiszőházat\átogattllt:lkmeg. Visszafeié gyalogosan mentiink vissza a
táborhelyre, s ęz a gyaIogftra segített egy kicsit levezetni a fesztittsegeket, előse gí1.1e az
első éj szaka pihenését.
Kedden útnak indultunk Veszprém városába, hogy megnézzijk az á|Iatkeftet. ott korosz-
talyoknak megfelelően alkothattak csoportokat a gyerekeket, így a kamaszok szabadon
felfedezhették az á||atkeľtet, míg a kisebbeket kíséľttik. A kollégĺík azt tapasztaltiík, hogy a
táboľ egyik csúcspontja volt a veszpľémi állatkertben taláIhatő á|latsimogató _ nugyo,, él-
vezték az á|Iatok etetését, akornyezet ađta szabadságétzést, felszabadultán &ęzheiék ma-
gukat, és a munkatársaknak is élmény volt így látni őket.
Kedd este megkaptuk a nagytaľsalgót így animációs filmet nézttink a gyerekekkęl. Sikerült
olyan filmet találnunk, ami kisebbeknek és nagyobbaknak egyarźnt jőŹiményt okozott.
Szerdán egész nap stľandoltunk, amit a gyerekek nagyon élveztek. Felhőtlentil pancsolhat-
tak, riszhattak, csúszdázhattak. Közben alakult a közösség is, szépen ĺĺsszehangolódott a
csapat.
Este a gyerekek kérésérę szabadprogľam volt, ekkoľ főleg tĺĺrsasoztunk' beszélgettĹink,
vagy éppen spoľtoltak a hozot| eszközökkel.
Cstitĺirtcjkön koriín reggel útnak indultunk, hogy hajóra szálljunk és áthajőkázzunk Balato-
nalmádiból Balatonftiredre. Kisebb vĺírosnéző séta utĺĺn béulttink egy paľti vendéglőbe,
hogy a gyeľmekek elfogyaszthassanak egy pizza ebédet. Ez amoly-in tinnepi ebéđ volt
számukra, nagyon jó hangulat alakult ki. Végezetiil a savanyú víz megkóstolĺĺsa után vo-
nattal visszatéľttink Káptalanfiiľedre, hogy még fiirödhęssenek a gyerekěk a tóban.
Az utolsó napon záró a|kalomhoz híven 'Ki mit tud'-ot rendezti.ink. Eľre a gyerekek már
nagyon készültek, nagyon várták, így igazźn színvonalas produkciók szülefte( szinte min-
denki megmutatta ilyen-olyan kategóľiában atudását, melyet hatalmas tapssal Ĺcĺszĺint meg
a kcĺzĺinség. Később egy kis nassolás, gofrizás után még volt lehetősegtit tźnco|ru, zené1
hallgatni.
Pénteken még kihasználtuk a jó időt, és délęlőtt lementiink aparfta, és este élményekkel
tęle érkezttink vissza Budapestľe.
A tábor egészében nagyon jó hangulatban telt, célunk tökéletesen megvalósulhatott, és a
gyermekek valóban nagyon taľtalmas, minden szempontbő| építőjellegű hetet töltöttek a
Balatonnál, s egy lebamult, élményekkel teli gyermekcsopoľtot hoztllnkhaza.
Fontos elmondani, hogy a gyeľmekek feténél komoly magataľtlísbeli pľoblémiík mutatkoz-
tak, melyek ilyen tríbori keretek kĺĺzĺitt nehezęnkezelhetők , trm akísérők mindent megtet-
tek, hogy testileg-lelkileg séľĹilésmentesen érkezzenekhaza, és a lehetőségek'hezkélest
mindenki jól fudta magátéreznl.
Tapaszta|ataink szerint azok a helyzetek sikeriiltek a legjobban, melyekben a gyeľekek
szabadabbarlérezhettékmagukat,elengedhettékmagukat.
Az utóbbi évek tapaszta|ata szerint egyre szembetúnőbb az a tendencia, hogy olyan gyer-
mekek kenilnek átmeneti gonđozásunkbą akinél egyre komolyabb pszichéi-ttineteket ta-
pasztalunk, melyek kiilönbĺjző magatartźsbeli és érze|mitiinetekben nyilvlĺnulnak meg. Így
úgy véljĹik anyán tábornak abban is lenne szerepe' hogy egyfele terápiás élményben ie'iě-
sítse a gyerekeket, és lelkileg is fejlődhessenek az ott|étiik a|att.
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2116-banis sok időt és energiát fordítottmk arra, hogy a tanítasi időszakban is tartalmas

pľogramokat sze3ezz|h)k a gyerekeknek. Minden gyeľmek születésnapj źú 1'ortával iinne.

p"lň*, megtaľtjuk asajźtkis ienđezvényeinket, faľsang, Mikulás, karácsony, Ellátogattunk

ttitt"l. között a Budakeszi Vadaspaľkba, kiilönféle nyitott rendezvényekre tudomanyok

éjszaktĄa a főváľosi mrizeumokban, Gyeľmekvasutas kiránduláson jáľtunk és természete-

sen raitalaľrfiireden is mint fentebb olvasható az összefoglalóból. A tavalyi évben vásáľolt

kerékpärjainkon a gyerekekkel haľom alkalommal tettiink nagyobb furákat Szentendrére, a

Velencei tó körĺil, illetve a Véľtesben.

3.2. onként vállatt feladat - Kľízislakások

A JSzSzGyK Gyermekek Átmeneti otthona _ mint átmeneti gondozással foglalkozó szeľ-

vezeti egység _ 4 đb kľízislakást működtet, mely a családok átmeneti otthona funkcióját

igyekszik póiolni a VIII. kerület szolgáltatási paIettájźn. Szakmai szempontból életszenĺ

ňoao'' biztosítja a lakhatásuk miatt válsághelyzetbe keľiilt, vagy túmenetileg hajléktalaĺmá

vált családok gondozását, lakhatását, 4 hónapos időtartam(ok)ľa kĺitott szél|ásszerződéssel

- maximum egy éven keľesztül. A gondozáSban töltött időszakban a csaláđ előtakaľékos-

kodik, melynek havi minimum összege 35.000-Ft és családgonďozői segítséggel felkészül

az oĺźl|Ió életvitel kialakítására és a szükséges anyagi erőfonások meg1eremtésére. A Krí-
zislakásban toltött idő alatt a családnak nem kell ťĺzetnie sem lakbéľt' sem köztizemi kĺilt-

ségeket _ ezt aJSzSzGyK feđezi- ennek fejében, illetve abíztonságos kimenet és család

""vueihe1yzetéĺek 
megerősödése érdekében kĺjtelezó az, eLőtakarékosság folytatása.

3.2.l. 1. sz. Krízislakús.
@|20I4.szeptembeľ09-idátummalkötöttünksztt||ásszetződésta
kĺízislakásunkľa.
2015. év folyamĺĺn a családot többszö'r is felszólítotllk az ingatlan elhagyásáľa, tekintettel

aľra, hogy jógcím nélkĹili lakók az onkormźnyzat tulajdonában és a 3 hónapos határozott

iďőtartamrakótött száIlásszetzóđés2014. december 09.én lejáĺt. 2015 májusában bírósági

eljáĺás indult a kilakoltatás iigyében a2017 áprilisában a bírósági ítéletet kovetően azingat-

lanból a lakók kiköltĺjztek.
Előtakaľékosságot a család mźr régőta nem fizetett, kapcsolatot veltink nem tartott., az

egyĹittműködés telj es hiánya j ellemezte őket.

3.2.2. 2. sz. Krízislakúg
@ krízislakásbarĺZ felnőtt és 3 kiskoru taľtózkodik.

A kezdeti nézeteltérések utan a család nagyon jő baráti kapcsolatokat ďakított ki a szom-

szédokkal' akikkel rendszeresen segítik egymiĺst. Havi 40.000 Ft előtakarékosságot vállď-

tak. Az apanak biztos munkája voltA család mindig rendet taľtott a lakásban, szép tiszta-

ság volt.
He1yzetfü megoldasként,aza javaslat szĹiletett, hogy mivel megfeleltek a bekeľĺilési felté-

teleknek, átkerĹilnek a LELEK Pľogramba

,fu.
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3.2.3. 3. sz Krízislakós
2015.június Zt-tó| ak.ĺizíslakźtsban 2 felnőtt, valamint 4 kiskoru lakott 20|6.június 1l-ig.
A legkisebb gyeľmek élctkoriíra ós a gycľckck bctcgcsségóľc való tckintcttcl, {rZ Írnyo mrrn-
kavállalasara nem volt lehetőség, * apa pedig miutĺĺn elvesztette áIIásźú 2015 decemberé-
ben, 2-3-4 heteket dolgozott, aztlán megszíint a munkaviszonya és újabb munkát kellett
keressen.
Anyagi helyzetiikre tekintettel, a sztilők beláttfü, hogy albérletbe nincs esélyfü kĺjltözni,
de nagyon reménykedtek önkormźnyzatí lakásban vagy hogy a CSOK segítségével saját
ingatlant tudnak vásárolni. Kľízislakásban taľtózkodásuk idején azonban sajnos nem volt
olyan lakáspáIyźuat, mely követelményeinek megfeleltek volna, a CSoK felvételę pedig
szĺĺmos akadáIyba ütkĺjzött: elsősoľban az apétnak nem volt fél éves megszakítás nélküli
társadalombiztosítása. Jövőbeli bizonýalan lakhatásuk miatt a segítő szakembeľek CSAO-
ba töľténő kĺiltĺlzést javasoltak, ehhez minden segítséget meg is kaptak volna, iĺm a család
ettől maximálisan ęIzáĺkőzott, aĺľa vaIő hivatkozással, hogy biztos lakhatásukat most már
saját lakĺísban szeľetnék megleremteni. Ennek érdekében vidéken kezdtek el eladó ingatla-
nokat keresni, 2016 apri|isában taláItak is egyet, melyhez nagy ľeményeket füztek' és a
CSOK segítségével tervezték megvásaľolni. Sajnos azonban kideľĹilt, aházon|évő tartozäs
miatt ęznem lehetséges, egyéb megfelelő (vidéki) házatpedignem találtak, így kikĺiltözé-
sfü előtt f hőnappa| tanácstalanul álltunk a megoldatlan lakhatás problémája előtt. A szü-
lők minden nehézség és bizonýalanság ellenéľe úgy dĺintöttek, leköltöznek vidékĺe, az
anya testvéréhez, akinél addig maradnak, míg az apĺínak fél éves egybefiiggő tĺírsadalom-
biztosítása lesz, mellyel máľ megfelelnek a CSOK feltételeinek és ezt akeđvęzméný fel-
hasznźiva saját ingatlant fognak vásáľolni.
Kiszámíthatat|arl'anyagi helyzetĺik miatt' 2015 dęcemberétől folyamatos elmaradásban volt
a család a kötelező előtakarékossággal, melynek két utolsó havi részletének befizetésétő|
végül el is tekintetttink, hogy abból az cisszegből fudjak a vidékĺe költĺĺzést ťlnanszírozni.
Felkértük a vidéki Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálatot' az anya testvéľénél tĺirténő kcjr-
nyezettarlulmĺány készítésére, illetve źitala befogadó nyilatkozat kitöltésére, aki úgy nyilat-
kozott,hatźrozat|an időľe befogađjahánartásźtba a családot, akik így 2016.június 1l-én
elköltöztek

2016.július 4.tő| akľízislakást 2 felnőtt, valamint kiskoru gyermekfü lakja.
Az apa az építőiparban dolgozik szinte éjjel-nappa|, az aĺlya 11 éves, súlyosan fogyatékos
gyeľmekĹikkel van otthon. A kislány sziímos.egészségiigyi problémával is ktizd, mely sorľa
kőrhźzi kivizsgálásokat, befekvést igényel. Ertelmi képességei miatt speciális iskolába jár,
mely távol van otthonuktő|, így naponta tĺibb óľát vesz igénybe a gyermęk kíséľése. Az
anya maga is kiizd egészségügyi problémákkal, ennek ellenére, szeretett volna munkát
vállalni, az eÍlhez szfüséges első lépéseket meg is tette (eľkölcsi bizonyítvány igénylése,
képzettségetigazo|ő papíľ bekérése), azonban annyi hirtelen vá|tozés (a gyeľmeknek másik
iskolát kellett keresni, me|yhez szakértői vizsgáIatra volt szfüség; rokon halálesete, újabb
egészségügyi problémák) következett be a család életébęn, hogy erľe nem került sor. A
vźt||a|t 40.000 forintos előtakarékosságukat rendesęn ťlzętik, egyetlen alkalommal (a teme-
téskor) kértek egy hónapnyi ha|asztási lehetőséget, melyet azőta pótoltak. A krízislakást
tisztźn, rendben tartjak. Szomszédoktól panasz nem érkezett ľájuk, sőt, ők segítenek köz-
vetlen szomszéđj uknak, pl. gyeľmekfeliigyeletben.
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3.2.4. 4. sz. Krízíslakds
2014. október 2}-énköltözött be a krízislakasba 2 felĺőtt és 2 gyermek.
20t5. június hónapban a felnőttek élettarsi kapcsolata megsziĺnt, így 11 felnőtt és 2 gyer.
mek maľadt a lakasban. A család kľízislďĺásban täľtózkodasa idcjón, 20|6 tavaszón való.
sult meg a lakás komfoľtosítása.
A 21 hónapnyi kĺízislakásban taľtózkodas alatt a snilo számos |akáspáIyźzatot nýjtott be

Budapest több kerĹileti önkormĺányzatźůloz is, míg végül a Fővarosi onkormanyzattő|ka.
pott béľlakást. Egészen e lakás béľlďi díjának fizetési k<jtelezettségéig a szülő rendszeľesen

és pontosan ťlzeIte az e|őtakarékosságot (35.000 Ft), melyből finanszírozni tudta afelÍtjítá-
si munkálatokat az új lakasban. Több hónapnyi utrínajaľást igényelt a bérbe kapott lakás
villanyórájiĺnak cseľéje és nevére íratása, mely probléma a család kĺízislakásból kiköltözé-
sének napjáigsem oldódott meg teljes méľtékben.
A sztilő szociális gondozóként dolgozik. Gyakĺan panaszkodott a rugalmatlan beosztásta, a
vége|áthatatlan munkavégzésre, az aIacsony ťlzetéste, melyből nehezen tudja eltaľtani csa-

|źLdját. Még inkább gondot okoznak az anyagi nehézségek, mióta megszakította paľkapcso-
latat kisebbik fia édesapjával. A családot havi rendszerességgel Vöroskęresztes adomány-

csomaggal segítettfü. A nagyobbik gyermek tanulmányai mellett diáĺ<munkfüat vźi|a|,

mellyel, ha ahánartási költségekbę nem is nagy összeggel tud beszállni, de saját kiadásait
többnyiľe fedęzĺlt tuđja. A kisebb ťĺí2016 ószénkezdte általános iskolai tanulmrínyait.

Az édesanyaťlzikaíIagés lelkileg is leteľhelt, egyedül küzd az anyagi és lakhatási nehézsé-
gekkel. Elmondása szeľint, nincs megbízhatő családtag, akitől bárminęmiĺ segítséget kér-
hetnének és baľátaiban is gyakran csalódik, ezért inkább egyedül igyekszik megoldani ne-

hézségeiket. Főként az utolsó hónapokban teheľként élte meg a családgondozást, nehezmé-

ny ezte a havi I -2 - szeri tel efono s me gkere sé seimet és |áto gatás aimat.

A család 20l6.jútius f$-afla Fővaľosi onkormanyzattő| tulajdonát képező bérlakásba költtjzött
át,

A lakás tisztasági festése után, f016. szeptembet 9-én egy 4 fős család (f fe|nőtt,Z gyer-

mek) kĺiltö zott a lakásba.
Az apuka nehezen taIáI olyarl bejelentett munkát, melyből el tudja tartani csa|áďjźń és kel-
lően rugalmas a munkabeosztás - ennek ellenére mindig van munkája. Az anyuka GYES-
en van gyermekeivel; családjával nem taĄa a kapcsolatot, segítségképp pźrja csaIźńjźtra

szĺímíthatnak, akikkel együtt is éltęk a laízislakásba való bekĺiltcizésfü előtt. Nagyobb
gyermekiik bölcsődébe jtn, akisebbeljavaslatunkra az arĺylkaa Biztos Kezdet Gyerek,ház-

ba jáĺ, hogy a pici és ő is közösségben legyen. A lakásban az arryvka gyöny<ini rendet és

tisztaságot :'rrrt, háztartásvezetói teendőit maradéktalanul ellátja. A pn a megszokottnál
jóval magasabb összegú előtakaľékosságot vállalt (80.000 Ft), melyet pár hónap utan kér-
tek csökkenteni' mert tulbecsülték vállalásukat, igy azőta 50.000 Ft-ot fizetnek. A család
maximálisan egyĹittrniik<ĺdő, ők is aktívan keresik kikĺjltözési lehetőségeiket, figyelik a
|akáspáIyazatokat.
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! 4.I.. Házi seeítségnyúitás

Házi segítségnyujtás keretében, saját otthonukban nyújtunk ellátast az cinmaguk ęIlátásáĺa
csak részben' vagy mźr egyźitalĺĺn nem képes idős, beteg, vagy fogyatékkal é1ő emberek-
nęk. A gondozás akére|mező önálló életvitelének fenntartasa érdekében, saját szfüséglete-
inek figyelembe vételével tĺĺľténik. Fő tevékenységeink aťlzíkai, az egészségiigyi, a mentá-
lis gondozás, a szociális és egyéb tigyintézés.

Ahtlzi segítségnyújtás igénybevétele térítési díjhoz kötött. Az aktuális térítési đíjtáb|áza-
tot, és az azzal kapcsolatos tudnivalókat a Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő - testiilę.
tének több ször mó do sított 2| l 20 I 1 . (IV. 1 2. ) ľendelete tartalmazza.
A térítési dij az igénybevevő jĺivedelme a|apján kerül kiszámításra, amely szorződik a
gondozási őrźtk számával. A felvéte|hezjövedelemigazo|ás sziikséges. A ťrzetendő térítési
díj összegét a szakmaí vezető konkrét tisszegben źůIapítja meg, és arrőI az igénylőt az eIIá-

tás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. A személyi térítési díjat az igénybe
vevő a táľgyhót kcjvető hó utolsó munkanapjáig köteles aziĺtézmény á|ta| kijelölt kollégá-
nak, gondo zónő nek számla el lenéb en me gťĺzetĺi.

2016.01.01-tó| ahazí segítségnyújtás tevékenységi körébe tartoző feladatok szociális segĹ
tés és személyi gondozás keretében végzeĺdő tevékenységekľe osztódtak. A gondozási
szfüséglet vizsgá|atźlt kĺivetően, (melyet értékelő lapot az intézményvezetó és a háziorvos
tölt ki), a kapott pontszĺím hatźlrozza meg, hogy az ígéĺybevevő szociális segítésrc, vagy
személyi gondozásra j o gosult.

A gondozottak ,,elosztásźná|,, a csopoľtvęzętőknek figyelembe kell vennifü, hogy melyik
gondozónőnek mi az erőssége vagy a gyengesége. Ezt ĺjsszhangba kell hozni az e||átott
igényeivel, gondozási sziikségleteivel. Az idősgondozasban rendkíviil fontos a biza|om,
illetve az e|Iátott és a gondozőnó kozott kialakuló kapcsolat minősége. Ezért az egyes gon-.

dozónők személyiségét is ťrgyelembe kellvenni, hogy az ellátottak a szĺímukľa legmegfele-
lőbb gondo zőnőt kapj ak.

A legnagyobb nehézséget a fekvőbetegek e||átásajelenti. Kiszolgáltatottságukból aclticlóan

teljesen a gondozónőkľe vannak utalva. Bár atörvény maximum 4 őrábaníqaeIó a gondo-
zźst, az ilyen estekben sokszoľ a 24 őús felügyelet jelentené a megoldást. 20l6-ban 7 fo
volt, akit napi 4 órában goncloztunk, á|taLábannapi2x2 őrátban.

Afizikai és mentális megterhelésen túl, melynek a gondozók nap, mint nap ki vannak téve,
a területen megjelenő élőskĺjđők (poloska, tehĺ, csótány, bolha stb.) is komoly gondot je-
lentenek.

Ahazi segítségnýjtást igénybevevők szźlma20I6.If ,31.-én |34 fo. Az évet 150 flS ellátot-
tal nyitottuk.Eziđő alatt összesen82 új felvétel tĺĺľtént, és 98 fő esetben szĹintettĹink meg

es ellátas
I. tr. m. w. v. vr. VII. vfir. DĹ x. xr. xII.

Teljes havi

létszám (fő)
i53 1s0 r54 r54 154 155 152 t47 140 r44 144 r40
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J<jvedelem szerinti megoszlás tekintetében elmondható, hogy az igénybevevők közel fele
l14.000.-Ft feletti jövedelemmel rendelkezik. Legkevesebben azok vaľrnak, akiknek a jii-
vedelme nem haladja meg az 57.000.-Ft-ot Az erre vonatkoző adatokat az alábbitáblazat
tarta|mąz.z'a:

Nemek szerinti megoszlás a|apján elmondható, hogy átlagosan a női ellátottak számahá-
romszoľ annyi, mint a feľf,raké. Az erľe vonatkozó statisztikai adatok így alakulnak ľészlę-
tesen:

[rázĺ segítségnyújtásban ľészesůĺlők jtivedelem szerinti megoszlás (fő) Ellátottak

számának

alakulása

28.500 Fr

alatt
57.00OFt-ig 85.000 Ft-ig 114.000 Ft-ig

114.000 Ft

felett

L I t0 23 45 74 153

il. 2 6 23 45 74 1s0

ilI. 2 5 25 44 78 154

IV. f 7 2I 45 79 154

v. 2 7 T9 45 81 154

vr. 2 8 20 44 81 155

VII. 2 8 t9 47 76 tsz

vIIr. 2 8 19 45 t5 147

IX. I l0 T9 42 68 140

x. a
J 12 I9 43 67 L44

xr. f 11 I9 44 68 144

XII. f 10 t9 42 67 140

Házi segítségnyrijtást igénybe vevők száma (fő)

I. il. m. rv. v. vr. vIL VItr. DĹ x. xr. xII.

F'éľÍi 1A
JJ 37 3t 40 4l 39 38 35 35 38 36 35

Nő r20 113 t17 II4 113 116 rt4 rt2 105 106 108 105

Osszesen 153 150 154 L54 154 155 152 r47 140 144 144 140

&r,
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Kor szerinti megoszlás tekintetében az alźhbi táb|azat szolgál részletes adatokkal:

Eletkoľ szerĺnti megoszlás nőknél

Hónap 19-39 év
40-s9

év

60-69

év

70-79

év

80-89

év
90 felett Osszesen

T. 0 6 l6 32 48 18 t20
il. 0 4 11 30 5l I7 113

III. 0 4 13 30 53 T7 r17
IV. 0 4 T4 31 47 18 ĺ14
v. 0 5 l4 30 46 18 113

vI. 0 5 t4 32 48 17 116

vII. 0 4 t6 31 48 15 114
vilr. 0 4 16 29 48 t5 lÍ2
rx. 0 a) 15 26 47 I4 105

X. 0 a) 1,4 25 50 1.4 106

xr. 0 nJ 13 25 51 T6 108

XIL 0 a
J Tf 25 48 l7 105

Eletkoľ szeľinti megoszlás féľfiaknál

Hónap 19.39 év
40-59

év

60-69

ev

70-79

év

80-89

év
90 felett Osszesen

I. 0 4 8 5 10 6 33
il. 0 4 9 6 t2 6 37
IIr. 0 4 9 6 t2 6 37
rv. 0 5 I 8 T2 7 40

v. 0 5 8 8 t4 6 41

VI. 0 5 7 8 13 6 39
VII. 0 5 8 6 13 6 38
VIII. 0 5 8 7 10 5 35
rx. 0 6 I 6 9 6 35
x. 1 6 10 6 9 6 38
xr. I 6 10 ) 9 5 36
XII. I 5 10 5 9 5 35

Ez a|apján elmondható, hogy az igénybevevők többsége a 80-89 éves korosztályból kerül
ki, mindkét nem esetében.

Ahazisegítségnyujtást igénybevevőknek évente egyszeľ lehetőségfü van kérelemmel for-
đulni az intézmény felé, ha olyan rossz anyagi körĹilmények köz<itt élnek, vagy egészségi
áttapofuk miatt a térítési díj teljes iĺsszegét nem tudják kifizetni. Ilyen esetekben 50%-os

térítési díj mérséklést, de akén l}}oÁ-os elengedést is kaphatnak. Erľe a Jőzsefvárosi on.
kotmźnyzatKépviselő testĺilet tĺibbször módosított 2|/2011. GV.12.) ľendelete ďapjrán van
lehetőség. Ezt alehetőséget ebben az évben3 fő vette igénybe. Ebből I fo 50%-os mérsék-
lésben, 2 fő peđíg 100%-os elengedésben ľészesült.

Jnz-
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20l6-barĺ a gondozási térítési
érint. A 10 főből 5 fő elhunyt,
ťĺzetni.

díj hátralék összesen 130.521.-Ft, mely 10 fo gondozottat
1 fő otthonba ment, 4 fő pedig anyagi okok miatt nem fud

A gondozási órfü, Látogatási számok és a havi noľmatíva aza|źtbbiak szeĺint alakult:

IIázi seeítséenyútás normatíva

IIó
Munkanapok

száma Látogatásiszám Gondozási ĺíľa Igényelt noľmatíva

I. 20 1252 r579 62,60

II. 2T r372 1 664 65.33

ilI. 2I 1240 1619"5 59,05
rv. fI r423 1755 67,76

v. 2T 138 1 fl61 65.76
VI. 22 1388 r763.5 63.09
vII. 2l 1 198 1490.s 57.05
vIII. 23 13 16 r692"5 57,22

IX. 22 1324 r824 60,18
x. 2I I 181 1552 56.24

xr. 21 1230 r6t4.s 58.57
XII. 21 I 106 1480 52.67

Osszesen 255 Í5411 1979s 7)5 5)

Atlag 21 1284 1650 60,46

ban tölt<jtl számźú azaLábbi a:

Hó
KiĺzIekedés

íóľa)
Vásáľlás

(óľa)
Uryintézés

(óra)
Käzpont

(óra)
Ktizös gondozás

(óľa)

T. 463,5 259,5 r22,5 402 36,5

il. 489 )5',7 5 104,5 438,5 25

IIr. 467.5 258 r23 360,5 24
IV. 463 273,5 r04 323 23.5

V. 430,5 f49 119 369 26

vI. 452,5 294,5 120 443.5 32.5

VII. 366,5 f44.5 r24 336.5 12.5

VIII. 4r7,5 29.s 131 418 I4
IX. 512.5 28 r73.5 665,5 46
x. 460 39.s 131 4s3 44,5

xr. 460 59.5 118 491 75,5

xil. 425 T9 l5l,5 520,5 50,5

osszesen (óľa) 5407,5 20Í2 L5f2 5221 410,5

A 2016-os évben közlekedésre, vásáľlásra, ügyintézésre, kĺizös gondozásľa fordított, illetve
őrźk számźt az alábbitáb|tnat mutati

A gondozási órfü száma az ellátott lakásan eltöltott időt és a vásaľlást mutatja. A kĺjzleke-
dési időt neĺn számítjuk bele a gondozźsi időbe. A közlekedésľe foľdított iđő csökkentése
érdekében a csoportvezętők úgy koordinálják a gondozőkat, hogy az á|ta|llk ellátott gondo-
zottak a lehető legközelebb lakjanak egymáshoz. Ahiányzások és helyettesítések miatt ezt
nem mindig sikerült taľtani.

ŕ7f
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Aházi segítségnyújtasban részestilők szźttnáĺa lehetőség van olyan speciális szolgáltatasok
igénybevételére is, mint a pedikrĺr, afođtász, a gyógytorna és a masszítozás. A Józsefuaro-
si onkormźnyzattöbbször módosított 2|120|1. GV.12.) rendelęte éľtelmében a pediktĺr és
a fodľász szo|gáItatások térítési díj ellenében, míg a gyógytoma és a masszírozás térítés-
mentesen vehetőek igénybe.

.* A speciális tevékenységeketvégzó kollégák sztikség esetén részt vesznek a gondozói munkában, így a
vásárlással, iigyintézéssel, és gondozással tölttitt órák száma is feltüntetésre került'

A pedikűr és fodrász szoLgá|tatásokból cisszesen I,097.254.-Ft összegtĺ téľítési díj keriilt
befizetésre (fodrász: 662.149,- Ft, pedikűr: 435.105,- Ft).

A kerületben é1ő idősek szŕrĺÉľraa s,aĹmai egység szeméIyszállítási szolgźitatást is bizto-
sít, mely térítésmentesen vehető igénybe. Ennek keretében héttötől-péntekig biztosítunk
szźi|ítást az egészségügyi szakľendelésekľe, vizsgálatokľa eljutni kívanó kerületi iđősek-
nek. A program 2010. szeptember elejétől mfüödik, mely akkor még ,,idősbarát péntęk''
néven volt ismeľetes. Az évek során a program híre egyre inkább elterjedt a keľiiletben,
aminek köszönhetően aZ elmúlt 3 évben rekoľd szálĺru szá,||ítást bonyolítottunk Ie Q013-
ban 64, 2014-ben 223, 2015-ben 5 1 8).

A szźtLIítások koordinálását az idősek egyéni kívánságait figyelembe véve tesszĹik, az eIő.
zetes telefonos bejelentések alapjrín. Igény szerint ahazaszéi|ításban is igyekszĺink aziđő-
sek rendelkezésére állni. A minket felkereső idősek kimagasló többsége a Józsefuaľosi
Szent Kozma E!észségügyi Központ (1084 Budapest, Auróra utca 22-28.) rendelőjébe
szeretne eljutni, de sok száI|ítźs történik aPéterfy Sándor Utcai Kőrhźľ'ba, vagy a Baleseti
Kĺizpontba.20|6-ban összesen 625 a|kalommal jutattuk el az időseket a kívánt intézmé-
nyekbe.

A iáIis ltatásokat v épző kollésfü munkái rának statisztikai adatai alakultak:
t. II. III rv. v. vI. VII. vIIL IX. x. XL xII. Ossz.

Közlekedés (óra) 85 85,5 86 83,5 54 79 71,5 7l 74 83,5 5l 27 851

Vásárlás* (óra) J ) {'\ a ?s ?{ 26

Ugyintézés* (óra) I 0 0 0,5 0,5 0,51 I I 4,5

Gondozás* (óra) ?1 \ 39 46 40,5 25 36,5 38 38 50 44,5 39 f5 459

Ktizpont (óra) 98 88,5 89 144,5 107,5 87,5 '72 r99,5 t70 108 103,5 85,5 1353,5

Pedikĺir/óra 83,5 89,5 75 81 48 t) 71,5 68 88,5 80 89,5 48,5 898

PedikĺÍr/fő 72 78 63 72 4l 64 64 60 t) 69 76 4l 775

Gyĺĺgytorna/fő 150 186 t6l 215 r09 134 118 100 50 134 102 47 I 506

Győgytorna ĺóra 86,5 90 80 92,5 66 8'.7,5 66 89,5 67,5 74 )t 9t2

Masszázs/fő 168 r86 262 157 1l 160 258 26 56 172 r69 63 1688

Masszázs/óľa 97 133 139,5 99,5 2l 92,5 156 82 44 88,5 101 29 1083

Fodrász,/fő 95 96 89 9I 8t 100 37 85 96 85 58 913

Fodrász-/óra n3 115,5 102 106 106 124 62,5 t07 128 l15 I ts6

ď,r
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I. tr. m. IV. v. vr. vil. VIIL DĹ x. )il. xII. Ossz.

SzállĹ

tás{őra
105 98 101 113 108 62 76 83 108 1f2,5 116 56 1148,5

SzállĹ

tás/alkal

om

54 64 48 67 6l 26 37 40 60 70 67 31 62s

A h úzi s e gíts é g ny új t ós adatain a k ij s s ze s íté s e :
- A gondozottak szźmlatárgyév 01.01-én: 150 fő
- A gondozottak szétmatźrgyév 1'2.3I-én: I34 fő
- Targyév folyamán ellátásba keľült: 82 fő
- Táĺgyév folyamán ellátásból kikeľÍilt: 98 ftĺ
- Látogatások száma: 15.411

Gondozási őrźlk száma: |9 .7 9 5

- Térítési díj bevétel: 12.094.52I.-Ft
- Térítési díj hátralék 130.521.-Ft

4.2. Szociális étkeztetés

Azon kerületi lakosok számára, akik önmaguk részére taľtósan vagy átmenetileg nem tud-
ják biztosítani a napi egyszeľi meleg éte|t, a szakmai egység szociális étkeztetést biztosít.
Az étkezés igénybe vétele önkéntes, melyet az ígényIő ľászorultságaľa hivatko zva (éIetkor,
betegség, vagy szociális helyzet) kérhet. Azigénybevevő ezt megteheti íľásban, vagy sző.
ban a szakmai egység telephelyén, illetve telefonon.

Az étkeztetés igénybevétele térítési díjhoz kdtött. Az al<tuáIís térítési díj táblazatot, és az
azza| kapcsolatos tudnivalókat a Jőzsefváľosi onkormanyzat Képviselő _ testĺiletének
ttibbször módo sított 2 I l 20 I 1 . (IV. 1 2. ) rendelete tarta|mazza
A térítési đíj az igénybevevő jövedelme alapjan számolódik ki, ezért a felvételhez jövede-
|emigazolźls szĹikségcs. A ťrzetendő térítési díj tisszegét a szal<rnai vezęt,ő konkrét összeg-
ben állapítj a meg) és anól az igénylőt az e||átás igénybevételét megelőzően fuásbarl tájé-

koztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja megaziĺtézményitéľítési díj összegét.

Az ígénybevevó az étkezési térítési díjat minden hónap 5. napjáíg havonta előľe, a Jőzsef-
varosi Szociális Szo|gáItatő és Gyermekjóléti Központ által kiállított szźnrůa ellenében k<j-

teles megfizetru. A jaľóképes igénybevevőknek effe a szakmai egység pénnátában van
lehetőségfü. Mozgáskorlátozott igénybevevők esetében ahźzi segítségnffitasban dolgozó
gondozónők j uttatj ak eI a szźrrlát az igénybevevőhoz, s szedik be a téľítési díj akat.

20|5,11.01-től az étkezési térítési díjak differenciálásra kerültek. Ennek éľtelmében, hely-
ben fogyasztas esetén aIapdíjat, elvitel esetén alapdíjat és csomagolasi díjat, kiszállítas
esetén pedig alapđíjat, csomagolási és kiszállítási díjat is fizetnek az igénybevevők. Az
önkormányzatí rendelet, és a szakmai egység belső szabá\yzata a|apjźn lehetőség van ked-
vczmćnyck igénybevételére, mely a|apjan az ígéĺybevevő mentesülhet a csomagolási
éslvagy szál||itási díj alól.

ą,
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20|5. november l. napjától a szociális étkeztetést Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuá-
ros onkormźnyzata a PENSIO Minőségi Kozétkeztetés Kft.-velki'tött szerzőďés źtlta|biz.
tosítja.
Egészségi állapotuktól függően, enől szóló orvosi igazolásukat bemutatva, az igénybeve-
vők kérhetnek epés/gyolnÍos' és cukros ételt is.
A Szociátis étkeztetés szakmai egységén keresztiil igénybevevők szźlmźra az étel kioszüĺsa
hźvhozszá|lítással történik, illetve lehetőség van személyes áwételre és helyben fogyasztás-
ra a 1086 Buđapest, Magdolna u. 43. számalatttaláIhatő Népkonyhan is. Utóbbi lęhetősé-
get havonta átlagosan 30-35 fő veszi igénybe.
A szociális étkeztętést aktívan igénybevevők szźlma 2016. év decemberében 3f0 fő. Az
évet367 fő ellátottal nyitottuk, így egy év a|att összesen 150 új fęlvétel töľtént, és |97 fo
esetben szüntettĹink meg végleg ellátĺást.

T. IL m. rv. v. vI. vII. VIII. IX. x. xr. xII.

Teljes havi

létszám

(fő)

376 397 410 331 330 326 3f5 341 353 346 340 3f0

Jovedelem szerinti megoszlás tekintetében elmondható, hogy az igénybevevők több mint
egyharmada ręndkívül alacsony jövedelemmel (28.500.-Ft alatt) ľendelkezik, s azigénybe-
vevők tĺjbb mint felének jtivedelme nem éri ęl a 60.000.-Ft-ot. Az erue vonatkozó adatokat

az alábbi táb|ázat tarta|mazza:

Szociális étkezésben részesĺilők megoszlása jtivedelem szeľĺnt (fő) Ellátottak
számának
alakulása

28.500 Fr
alatt 57 000Ft-ig 85 000 Ft-ig 114 000 Ft-ig 114 000 Ft

felett

L 50 94 56 38 38 376

tr. n1II 99 53 38 36 397

m. 78 99 59 36 38 410

rv. f6 8f 51 35 3t 331

v. t9 85 51 3t 38 330

vr. t9 83 50 34 40 326

VII. 19 82 49 35 40 325

vfir. 27 84 50 36 44 341

DĹ 5Z 87 53 3s 46 3s3

x. 30 87 52 3l 46 346

xr. )L 80 52 30 46 340

xil. f4 78 48 f8 42 320

4ĺ*,
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Nem szeľinti megoszlás alapján elmondható, hogy a nők és ferfiak arźnya viszonylag ki-
alakulnak részletesen

Kor adatokkal

ített. Azerre vonatkoző statisztikaĺ adatok
Etkeĺetést igénybe vevők száma (fő)

I. II. m. rv. v. vr. vII. VItr. DĹ x. )il. xil.
Férfi 191 212 fr8 17l t7r r66 r66 180 190 189 ĺ84 I7T

Nő 18s 185 r92 160 ts9 160 r59 161 r63 r57 156 r49

Ossz. 376 397 410 331 330 326 325 341 353 346 340 320

szeľinti teki ntetéb e n az a|élbbí tábLázat szo l gál részletes

Életkoľ szeľintĺ megoszlás nőknél

Hó 18.39 év
40-59

év
60-69

év
70-79

év
80-89

év
90 felett Osszesen

I. 5 67 48 26 27 12 185

il. 5 7l 45 f6 26 T2 185

IIr. 6 75 48 25 26 1,2 Í92
IV. a

J 51 44 23 26 13 160

v. f 51 43 23 27 t3 1s9
vr. a

J 49 45 24 26 l3 t.60

VII. a
J 50 44 f0 28 I4 159

vilI. 2 53 45 20 27 T4 161

rx. f 52 47 21 26 15 163

x. J 51 46 I9 26 T2 157

xI. a
J 51 43 20 25 14 156

XIL IJ 49 42 18 25 T2 r49

Életkor szerinti megoszlás férfiaknál

Hó 18-39 év
40-59

év
60-69

év
70-79

év
80-89

év
90 felett łisszesen

I. 22 77 7l t0 7 4 191

il. 25 89 77 1l 6 4 212
ilI. 24 94 77 13 6 4 218
IV. t5 67 67 l2 6 4 L71
v. 16 67 65 l2 1 4 r7l
vr. T6 65 61 13 '7 4 166

vil. T7 64 61 t3 6 5 166

vIII. t7 68 66 14 10 5 180

rx. 18 74 69 15 9 5 190

x. T6 73 73 15 I 4 189

xr. T6 73 73 10 8 4 L84
xil. T6 67 66 10 6 4 Í7|

Ý,,
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Ha a kor szeľinti megoszlast nemenként nézzilk meg' az igénybevevők tĺibbség e a 40-59
éves korosztá|ybő| kerül ki, mindkét nem esetében. Jóval kevesebb viszont azon f&fiak
száma, akik 70 év feleĹtiek. A nők köziil legkevesebben a 18-39 év közöttiek vannak.

Az étkeztetést igénybevevőknek évente egyszer lehetőségiik van kérelemmel forđulni az
intézmény felé, ha oll* rossz anyagi kĺirulĺnények között-élnek, vagy egészségi állapofuk
miatt a térítési díj teljes ĺisszegét nem J'diák kifizetni. Ilyen esetekben 5-0%-os, téľítési díj
méľséklést, de akár 100%-os elengedést is kaphatnak. Eo" a Jőzsefvárosi onkorm enyzit
Képviselő testĹilet többszöľ módosított ?|l20ll GV.12.) renđelete a|apjállvan lehetőség.tzt a|ehetőséget 6 ftĺ vette igénybe. Ebből z ta SO%-os mérséklésben, 4 fő pedig 100%-os
elengedésben részesült.

20l6-ban 272.658.-Ft étkezési térítési díj hátra|ék volt, mely 72 főt érint. A fennmaradó
taĺtozást felhalmozó ellátottakat írásban értesítettfü taľtozásukról.

Szocíúlis ětkeztetés adatainak összesítés e

- Az étkezésben részesiilők száma targyév 0 1 .0l -én: 367 tő
- Az étkezésben részesülők számatargyév !2.3|-én: 320 f('- Targyév folyamrín ellátásba került: 150 fő
- Tárgyév folyamĺán eltátásból kikerült: I97 fo
- Térítési díj bevétel: 23.042.|42.-Ft
- Térítési díj hátralék: 272.658.-Ft

SzemélyifeltéteIek

Az egység létszálma35 fő. A szakmai vęzető munkáját 3 fo csoportvezető segíti, akik szer-
vezési, kooľdinációs, és ellenőrzési feladatokat |átnakel. Köztiltik I fő aszociális étkezte-
téséľt, 2 fő pedig ahźzi segítségnyújtáséľt felel. A hazi segítségnyujtást igénybevevők ellá-
tását jelenleg 22 fővel biztosítjuk, akik két cso^poľtban dJgoznak a csopoľtve zetők irźnyí-
tása alatt. Közültik 19 fő személyi gondoz ő,3 fő pedig .'oňfli, segítő. Ä ,|..ĺaľ, szolgar
tatásokat 2 fő masszot, I fő győgytonász, 1 fó-pediktĺrcĺs, és 1 Íii fodráiz végzi. A házi
segítségnyújtáshoz és szociális étkeztetéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 1 ffigondozásért felelős adminisztrátor, és l fő etkeztetésért felęlős adminisztrátor látja el. Aszakmai egységben egyéb felmerĹilő adminisztrációs tevékenységeket 2 fő áItalános admi-
nisztrátor végzi, akik emellett a Nappali Ellátást és az ldősko*ďÁt-*"iĺ óttĹ" nát érintő
általáľros ađmirusztrźĺcíós feladatok elvégzésében is segédkeznek.

+
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5. Nepp,ąĺl EĺlłirÁs (JSzSzevK-NEl

A nappali ellátást biztosító inténĺéĺy az e\]ttúźst igénybe vevők tészére szociális, egészsé-

gi, **tĺtĺs á1lapofuknak megfelelő napi életritmust biĺosító szolgźitatźlst nyújt, a helyi

řgenyetnelĺ megieIelĺí kdzössěgi programok at szeÍvez'valamint helyet biztosít a kĺizösségi

szervezésuprogramoknak, 
",opo'tok''ak. 

Biztosítja, hogy a szolgáltztás nyitott foľmában'

az e\Látottito. é' a lakosság źita.ĺ egyarźnt elérhető módon mfüöđjĺin.

Igény esetén szociális étkeztetést iś biztosítunk, az ebéďet a Pensio Kft. szá||ítja a klubok-

a". Á',étet elfogyasńhatő helyben, vagy elvitellel. orvosiigazo|ás a\apjáĺ diétás étkezést

(cukĺos, epe- és gyomorkímélő) is tudunk biztosítani.

5.1. Időskoľúak nappali ellátása

Az időskoruak nappa1i ellátásában nagy figyelmet fordífunk mindazokĺa, akiknél hiányoz-

nak a taľsadalmi támogató rendszerek, főképpen a család, rokonság.

Munkánk során igyekszünk pótolni ahiányző csaláđi gondoskodást.

Cé1unk, hogy az elmagĺĺnyäsodott, egyedĹilálló iđős emberek helyzetiikből adódóan ne

keľü1jenek ňát.á,,yo. he.ĺyzétbe, idős kóruk ellenére normál, kiegyensúlyozotĺéletköľülmé-

nyek között éheśsenek. A szolgáltatźls biztosítasával javulhat az egyén életminősége, a

kbzösséghe z valő tartozás érzése által megelozhető az izolácíő.

Az időskoruak klubiainak igénybe vétęle a kerĹileti idősek számźĺa térítésmentes Budapest

Fővaros VIII. kertilót ĺo''"ř.ĺ,,eiosi onkorm źnyzatKépviselő-testiiletének többször módosĹ

tottl|lłO|l (N.12.) rendelete alapjáĺ.Eznagybanhozzájźru| a|thoz, hogy időseink anya-

gi helyzetiikľe való íekintet nélkuftatogathatjak az idősek klubjait és vehetik igénybe szol-

gáltatásainkat.

Telephelyek:
o Ciklámen Időskoruak Klubja (1081 Budapest' II. Janos Pźlpápatér t7.)

oNapraforgóIdőskoruakKlubja(1089Budapest'Deleju.34.)
. osżitet Időskorriak Klubja (1082 Budapest, Baľoss u. 109.)

o Reménysugár Időskoruak Klubja (1084 Buđapest, Mátyás tér 4.)

o Víg-otthon Időskoruak Klubja (1081 Budapest, Víg u.18.)

Az idősklubok 8.00 - 16.00 őrźligtartanak nyitva.

AzeĺgeđéIyezettf érőhelyszámklubonként60fő.
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Az ellátásĺ és étkezési napok számának alakulása az ĺdőskoľúak k|ubjaiban (noľmatí.
ľa adatok)

Időszak: 2016.0I.0I. - 2016,12.31
Hónap Cik|ámen Napraforgó iszikék Reménysugáľ Víg-

Otthon Osszesen

I
ldtogatós 878 959 il62 I0t4 983 4996
étkezés 494* 426 385 495 383 2193*

II.
Iátoęatás 906 I0r9 I 199 I09I 102 3 5238
étkezés 587 46r* 418 618 402 2496*

III.
lótopatás 852 I0t 4 I 184 I 054 1046 s1s0
étkezés 487* 394 182 267 344 1674*

IV.
látoęatás 829 I 003 I 165 1007 1078 5082
étkezés 489 317 153 258 350 1567

v. látogatás 800 I 063 I 191 982 108r 5117
étkezés 474 315 r32 288 J)) 1564

VL lótopątás 799 I 129 I 263 I 057 I1 19 s367
étkezés 412 3ls t41 304 343 1515

VII. látopatĺźs 738 I04I II7] r 028 I 048 s026
étkezés 380 294 138 269 331 t4t2

vIII. látogatás 874 II12 I3t2 I 133 I I35 5566
étkezés 391 3t'7 l4s 294 360 t507

IX. látogatás 884 107 5 I 276 r086 I 077 s398
étkezés 39r 308 170 282 352 1503

x. ldtogatás 832 986 I2I8 I 020 997 50s3
étkezés 398 274 155 249 327 t403

xI. látogatás 828 997 I 237 101s I0t 6 s093
étkezés 403 289 147 232 350 1421

xil. Iótosątás 823 932 I 260 I 004 922 4941
étkezés 358 298 t29 221 355 1361

Osszesen IlÍtogatds r0043 12330 14638 12491 12525 62027
étkezés 5264 4008 2295 3777 4252 19596

(* Á táblĺźzat e ltérést mutat a 2 0 t 6. évi felév"'
Tevadmin adątokat tartalmazza. Az ütközések később jetentek meg, mint ahogy o ho]i od,tokot zárjuk A fenti tábtĺźzat aj avított számo kat tartalmazza. )

Kihasználtság aránya havonta:

Januĺár: 4996:20 nap : 249,80:5 : 49,96: 83,26yo
Februar: 5238:21nap : 249,42:5: 49,88 : 83,I4%o
Mĺírcius: 5l50:2I nap : 245,23:5 : 49'04: 8|,74yo
Április: 5082:2|nap : 242,00:5 : 48,40 : 80,66%oMájus: 5||7:21nap : 243,66:5 : 48,73 : 8l,22yoJúnius: 5367.22 nap : 243,95:5:48,79:8!,3lyo
Július: 5026:2| nap : 239,33:5 : 47,86:79,77yo
Augusztus: 5566:23 nap : 242,00:5 : 48,40 : 8},66yo
Szeptember: 5398:22 nap : 245,36:5:49,07 : Bl,7g%o
október: 5053:2lnap : 240,6I:5 : 48,12: 8O,2O%o
November: 5093:21 nap : 242,52:5:48,50 :80,84%o
December: 494I:21nap : 235,28:5 : 47,05 : T8,4Zyo
Láto gatási napok száma összesen: 62027

€
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20L6.01. 01. . 12. 31. kiizłitti kihasznált ságz 62027 :255ĺap : 243,24..5 : 48,64 : 81,087o

(A tavatyi év azonos időszakźhoz lépest a kihasznóltság 3,ż2%no' csölrkenést mutat. A lótogatási mutatók csölrkenésének
,okai: 

nővemberben megkezdődő ąelłirusĺ munkólatok elhalálozas. A csöklłcnést nyílt napok szervezés'ével kívánjuk meg-

áltítani, bízunk a fettijíĺott H,boĺ,,on,"rejében. A részletes adatok a Hubok beszámolóinal talólhatóak)

Äz e||átottak nem és koľ szerintĺ megoszlása
Időszak: 2016.01.01 . - 20|6.12.3I.

Hónap
40-59
évig

60-64
évig

6s-69
évig

70-74
évig

75-79
évĺg

80-89
évig

90 év
felett

I. F: 16

N: 19

Fz29
N:26

F: 19
N:38

F:23
N:33

F:9
N:27

F:9
N:29

F:3
N:1

il. F:15
N: 19

F:30
N:25

F: 18

N:39
F:23
N:33

F:9
N:26

F:9
N:31

F:2
N: I

ilL F: 17
N:20

F:32
N:26

F: 15

N:42
F:23
N:32

F:9
N:25

F: 10

N:31
F:2
N:1

IV. F: 16
N:20

F: 31

N:26
F: 16
N:42*

F:23
N:31

F:8
N:26

F: 10
N:29

F:2
N:l

v. F: 16

N:20
F:29
N:26

F: 19
N: 41

F:22
N:32

F:8
N:28

F: 10

N:29
F:2
N:1

vI. F: 16
N:20

F:28
N:26

F: 19

N: 41

F:23
N:32

F:8
N:28

F: 10

N:29
F:1
N:1

vIL F: 16

N:20
F:26
N:27

F: 19

N:40
F:23
N:32

F:8
N:27

F:9
N:29

F:0
N:1

vilI. F: 16
N: 19

F:26
N:26

F: 19

N:40
F:23
N:31

F:8
N:27

F: 10
N:32

F:0
N:1

IX. F: 15

N: 19

F:27
N:27

F: 19

N:40
F:23
N:31

F: 8
N:27

F: 10
N:32

F:0
N: I

x. F: 15

N: 19

F:28
N:25

F: 17

N:39
F:22
N:33

F:8
N:27

F: 10

N:31
F:0
N:1

xr. F: 14
N:18

F: 30
N:28

F: 18

N:39
F:21
N:34

F:9
N:28

F:9
N:30

F:0
N: 1

XIL F: 14
N:18

F:29
N:29

F: 19

N:39
F:21
N:34

F:9
N:28

F:9
N:29

F:0
N:1

Osszesen F: 186
N:231

F:345
N:317

F:217
N:480

F:270
N:388

F: 101
N:324

F: 115
N:361

F: 12

N: 12

Mindässzesen 417 662 697 658 425 476 f4

T'érfiak łisszesen: 1246 fő = 37 ./,

Nők tisszesen: 2|I3 Íő = 63,/"
Mindtisszesen: 3359 fő = 100 o/o

A női klubtagok |étszźlmamajdnem kétszerese a férfiakénak. A legtöbb klubtag a65-69 év

kĺjzötti korosĺalyb atartozik. Alegtĺibb férfi a60-64 év kĺizötti korosztályba, a legtöbb nő

a 65 -69 év közĺjtti koľosztályb a tartozik.
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A nemek szeľinti megoszlas klubonként váLtoző képet mutat, de elmondhatjuk, hogy a nők
eľźnya magasabb a frrfiakénát. Ez nagyban meghataľozza a klubokban folyó foglalkozta-
tást és a programok szerkezetét is.

A klubokban a következő szolgáltatásokat biztosítjuk:
. szabadidős pľogramok szervezése
. egészségiigyi alapellátás megszervezése szfüség szerint, szakellátashozvalőhozzájutás

segítése
o hivatalos ügyek intézésének segítése
o életvitelre vonatkoző tanácsadás, életvezetés segítése
o speciális onszęrvęződő csoportok támogatása
o mentális tanácsadás
. egyéni és csoportos gyógýorna (ingyenes Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi

onkormányzat Képviselő-testĹiletének ttjbbszöľ módosított.2I/20I1 (IV.l2.) rendelete
alapjan)

o fodľász
. pedikrir
o masszázs (ingyenes Budapest Főváros VIII. keľtiletJőzsefvárosi onkormźnyzatKépvi-

selő-testülętének t<jbbször módosított 2Il20I1 (tV'12.) rendelete alapjan)

20l6.januáľban a mentálhigiénés munkatĺáľs átkerüIt a JSZSZGYK Szolgáltatások szakmai
egységhez, ezért amentálhigiénés ellátás vá|tozott a klubokban.

Látogatásĺ és eseménynapló adatok
Időszak: 2016.0|.01. - 2016.I2.3I'

.ý

Tevékenység I. II. ilL rv. v. VL vil. vuI. Ix. x. xI. XIL Ossz.

Ôo

dz

Egyéb u9 100 99 98 113 t20 t20 127 t2l 109 105 t08 1339

Ugyintézéshez
seeítsésnyúitás

20 21 26 30 2l l9 t9 f5 20 l9 t5 21 f56

Mentális
tanácsadiĺ6

2l 19 l3 t5 f5 23 25 z+ f7 I8 25 24 259

Szabadidős
nrÔsram

959 t0t9 l0l4 r003 1063 tt29 1041 tr12 1075 986 997 932 12330

ot)

Egyéb 34 80 '79 4t 55 56 40 56 46 25 46 t8 582

Ügyintézéshez
segítségnyujtĺs

l9 27 36 32 34 30 15 22 f8 23 15 l5 296

Mentális ta-
nácsadas

30 66 64 49 63 44 l3 27 t9 26 20 9 430

Szabadidős
Drosram

983 1023 1046 1078 t08l It19 1048 I 135 t077 997 l016 922 12525

Đ
N

Egyéb 74 123 114 t43 128 145 147 96 t28 80 85 41 1304

Ugyintézéshez
sepíf'sépnvriitás

27 5t 3l 26

29

40

38

5ą
t3 24 t6 26 15 I 297

Męntríłis ta-
nácsadiĺs

35 t8 43 25
t7 T9 t7 15 t3 u 280

Szabadidős
Drosľam

lt62 tt99 I 184 I 165 I 191 1263
rt7r 1312 1276 12t8 1237 1260 14638

ĺĺ# 8t
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!)

s
J
O

Egyéb l3t 201 106 8l 54 74 107 137 ll3 tzl 97 70 Ĺ292
,ĺJgyiĺtézéshez

sesítsépnvúitás
I t4 2 9 0 4 I 6 5 5 22 9 78

Mentális ta-
nácsadas

22 JI 48 48 58 6t 54 6l tt4 43 l5 593

Szabadidős
DrosTam

878 906 852 829 800 799 738 874 884 832 828 823 10043

t
bo

>'
Đ
í)

Egyéb 127 176 137 t79 tt'1 169 t4l t29 129 t21 1.20 102 Í647

Ugyintézéshez
segítségnyujtlĺs

l5 62 t'l 49 20 34 30 23 3l 26 32 32 371

Mentális
tanácsadás

t9 3l 47 76 47 49 38 JJ 28 50 6l 65 544

Szabadidős
DroÉľam

I014 t09t 1054 1007 982 1057 1028 I r33 1086 1020 1015 1004 12491

oąq)
Nq
O

Egyéb 48s 680 3J5 s48 467 564 555 545 537 456 453 339 6164
,Úgyintézéshez

sesítsésnvúitas 82 161 112 146 11s t?l 78 100 100 99 99 85 1298

Mentális
tanácsadás

ĺ27 t7l 215 217 231 202 147 t64 205 152 151 124 2106

Szabadidős
proÉľam 4996 s238 5150 s082 5117 5367 5026 s566 s398 5053 5093 4941 62027

(Á tavalyi év azonos időszakához kźpestjelentős emelkedłls tapasztalható az alábbi adatoknál:
- egyéb tevék'enységek ola: 20]5. áprilisában tisztazódtak a sza]cĺnai szempontolg amelyek szerint vezetni kell a

naplót (előtte kevesebb adatot dokumentóltak le a kollégźk)/.
- iłgłintézés, oka: megnövekedett az elektronikus ügłintézési formĺźk kÓre és szóma, ezzel eglidejűleg az ebben

való segítségnyújtĺźs irĺźnti igény az ellótottak részérőI.
A tavalyi éy azonos időszalrnhoz képest csökkent a mentális tanócsadós száma, oka: a mentálhigiénés kolléga átkerijlt a
Szolgóltatósokszalcrnai egységhez, emiatt át kBllett szervezni a munkarendet; az ellátottakrészéről is tapasztalható, hogl
kevesebb az igény a szolgáltatós iránt.)

onként vállalt feladatok igénybevétele (fő)
Időszak: 2016.01.01 . - 20|6.12.3I.

Hónap Fodrász Pedikűľ Masszázs Gyócytoľna
Januaľ 50 44 74 84

Februĺír 49 48 94 78

Mĺĺrcius 46 40 99 49
Aprilis 43 34 71 95

Máius 42 30 26 51

Június 52 42 62 54

Július 22 37 108 49
Augusztus 43 39 83 7l
Szeptember 56 48 ĄĄ)t 74
október 35 46 69 69
November 31 52 s9 59
Decembęr 0 I7 l0 22
Osszesen: 469 477 792 /JJ

ął
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Szabadĺdős pľogľamok. események
Programjainkat és rendezvényeinket úgy állítjuk cissze, hogy figyelembe vesszfü a tagok
véleményét, javaslatait. Az etoző évekhęz hasonlóan, 20l6-ban is minden tinnepľől, jeles
dát'Jmľól megemlékeztĺink és a klubok ĺagy ńszében (az idősek döntése ďapjan) a névna-
pokat is megünneplik.
Ügyeltink aĺľa, hogy mindenki megtalálhassa képességeinek, éľdeklődési k<irének, egés-
zségi és mentális állapotrĺnak legmegfelelőbb elfo glaltságot.
A hétköznapok hasznos eltĺiltésére, és kulturális szőrakozásra egyaľánt lehetőséget bizosí-
tunk (TV, tádíő, zeneha||gatás, napi- és heti lapok olvasása, hazi könyvtiĺr, Íilmvetítés,
internet hasznźtlat, tarsasjátékok, sakk, káľtya stb.).
A klubjainkban rendszeľesen vannak tematikus foglalkozások, amik a tagok számára ter-
vezhetőbbé teszik azt, hogy mikor, milyen fog|alkozásban vesznek részt szívesebben.
Minden foglalkozásnak megvan a saját közönsége. Néhany példa a kínálatból: sütő-főző
szakkör, gyongyfüző szakkör, teddy maci készítés, irodalmi kör, versmondó kör, színjźltsző
kör, társastánc, sakk, játékköľ, társasköľ, olvasókĺir, kórus teszik változatosabbá ahétkoz-
napokat.
Lehetőség van kézműves foglalkozásokon valő részvételre, ahol az érdeKodők fejleszthe-
tik, illetve szinten taľthatjfü manuális képességeiket és élvezhetik az alkotás öľömét. Ezek-
nek a foglalkozásoknak a keretein beltil is mindenki talál érdeklődésének megfelelő elfog-
laltságot: vaľrás, kötés, horgolás, szinezés, ragasztás' gyongyfiizés, papírhajtogatás, kosár-
fonás, puzz|e stb. Az eszkcizöket és ötleteket folyamatosan biztosítjuk az aktív időtöltés-
hęz.
A saját kezdeményezéseket, onszervezódő csopoľtokat is támogatjuk, segítjfü.
A tagok kĺjzül többen rendszeresen járnak a szíĺlházak és múzeumok által szervezett ked-
vezményes eltĺadásokra, kiállításokľa.
A felsoroltakon kívül különböző zenés-táncos, ill. műsoros ľendezvényt is szervezttink.
A legak1ívabb, tagok kedvéért - akik szeretnek kiľándulni, sétálni, élvezik a szabadban
megvalósuló programokat - szervezzijk a kirríndulásokat' a közös bográcsozást.
Az idén is megvalósult a káptalanfüľedi nyaľalás, 44 fó klubtag pihenhetett a Balaton paľt.
jan júniusban.
A tavaly karácsonykot - az ĺinkormányzati képvise|ők áIta| - ajándékba adott fiirdőjegyek
rendszeres pľogramot biztosítottak a klubokban a Dandaľ ftiľdőbe.

Az idei évben szervezett:
Kirándulások:

. Cserkesző|ői Győgyfiiľdő (buszos kiľránđulás); orczy keľt, Pilisvörösváľi testvéľ
klub látogatás; Füvészkeľt, Budai Vaľ; Cegléd _ Szépkoruak Testébresztő Feszti-
v áIj a; Nemzeti Zu źnďoklat S tras sho fba; Normafa ; Mar gitszi get; B azilika |źto gatźs ;
hajókiĺĺndulás a Dunán; Széchenyi Ftirdő _talä.Jkozź.s olimpikonokkal; Jászberény
_ Iász Múzeum és állatkert (buszos kiľandulás)

Kulturális programok:
o Stefani Palota _ gyufaépítmény kiállítás, Kcilcsey Feľenc emléktábla koszoruzás

(Magyaľ Kulfura Napja), Turay I.da Színhaz, Nem Adom Fel Cafe&Bar lźúogatás,
Kulturális kvíz, Manga|icafesztívźi;Bá|na centľum |ätogatás;Bábszínhaz, BűnÍigyi
és Renđőrség-történeti Múzeum, Föld Napja rendezvények, Józsefuáľosi Galéria _

ŕ
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Kovács Péter textilművész kiállításďSzekeľes Istvan kiállítasa' Józsefuaľosi sakk-
veľseny; Stef;ánia Iľodalmi Szíĺlhź.z _ A kis herceg, Madaľak és Fĺík napja renďez-
vény; Magyaĺ Nemzeti Múzeum; Szikla templom _ Gellért h"gy; Róth Miksa Em-
|ékhőz, Köľnyezefuédelmi nap, Rádió- és Televíziő törtéĺeti Múzeum, A zene vi-
Lágnapja ľendezvény, Picasso kiállítás, Teľmészettudomĺányi Múzeum _ teadélután
sorozat, Buđapesti Helyőrségi Zenekar koncertje a Stefania Palotában; Posta Mli-
ze]Jm; Kerepesi temető _ séta, koszoruzás

A Józsefuarosi Cigányzenekar az idei évben két alkalommal minden klubban egy-egy órás
músoľral kedveskedett a klubtagoknak.

Kiemelkedő pro8ľamjaink az idei évben:
o Január Újévktĺszontő ünnepségek; Magyar Kultúra Napja _ koszoruzás
o Február Farsangi mulatságok
o Március Nőnapi iinnepségek; Húsvéti ünnepségek; Megemlékezések az 1848-

as foľradalomĺól
Vers és pľózamondó délutan a Ciklámen Klub szervezésében; Hello
Bp.2024 fesztivál; Nyílt nap a Víg-otthon klubban; Te-Szedd akció
a Mátyás klubbal; Cserkeszőlői kirandulás
olimpiai sport délután az o szikékklub szervezésében az orczy
keľtben; Hőstik napi megemlékezés; Anyák napi tinnepségek,

Juniális aNapraforgó IK szeľvezésében; Vetélkedő aMátyás Klub
szęrvezésében, a Magyar Feltalálók Napja alkalmából; Szépkoruak
testébresztő Fesztiválj a _ Cegléd;' Káptalanfiiľedi nyaľalás
Józsefuaros Szenior Rapid Sakkversenye a Reménysugár Klubban;
Közös bográcsozás a Víg otthon Klub szervezésébęn

o Augusztus: olimpia 2016 - kviz a Ciklámen klubban; Keľti bográcsozás a Nap-
raforgó Klubban

o Szeptember: Bevezetés a szappankészítés fortélyaiba a Reménysugaľ Idősek
Klubjábary Sztireti mulatság; Szemétszedés a Takarítás világnapja
alkalmából

. október: Idősek YiIágnapja alkalmából sziiľeti mulatság a Rhema Konferencia
Központban az onkormźnyzat szervęzésében; 1956-os iinnepi meg-
emlékezések

. November: Süteménvsütő verseny az ÉNo szervezésében: Erzsébet-Katalin bá-
lok

. December: Karácsonyi tinnepségek

A klubok programj ait részletesen saj át beszĺímolój ukban olvashatj uk.

Szociális étkeztetés a klubokban
Igény esetén szociális étkeztetést biztosífunk a klubokban.
Az étkezést igénybe lehet venni helyben fogyasztással vagy elvitellel. oľvosi igazolássd,
diétás étkezés is isénvbe vehető.

o Aprilis

o Május:

o Június:

. Július:

lĺ6
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f016. 01.01. - 2016. 12. 3r.
Ft volt.
A fenti iđőszakban téľítési díj

közotti időszakban a befolý étkezési téľítési díj: 7.492.787,-

tartozás: 44.320.- Ft .

Iĺtkezés mĺí,dja szerinti kimutatás (normatíva adatok alapján)
Időszak: 2016.0 1.01 . - 2016.12.3I.

Táreyi. technikai feltételek
Minden klub jól megkĺlzelíthető helyen talá|hatő. Az időskoruak klubjai rendelkeznek kö-
z<isségi egyĹittlétre, pihenésre, tisztalkodásra, étkezésre alkalmas helyiségekkel. A telephe-
lyekről általánosságban elmondható, hogy az építmények áI|aga közepesen kielégítő. A
klubok tisztźk, átlagosan felszereltek, szfüség szerint kaľbantaľtottak.
Azoszíkék Időskoruak Klubjában}O|íjanuarjában elkészült az rij, komplett konyhabútor.
A Víg otthon Idősek Klubjában junius hónapban beszętzésre kerültek új konyhaszel<ré-
nyek.
Novemberben új riasztórendszereket építettek ki a Napľaforgó, az oszikék és a Víg otthon
klubokban, és légkondicionáló beľendezések kerültek felszerelésre a Víg otthon, az oszi-
kék és a Reménysugaľ klubokban.
z0l 6. rroverrrlreľében nregkezďóďott a klubok felúj ítása:
- Napraforgó klub: teljes könĺ festés-mazolas, szaniteľ cserék, téli keľt fiĺtéskorszeľűsítés (a
munkálatokat teljes könĺen befejezték 20| 6-barl)

,4
,ĺ ĺ+

Hó Étkezés
módja

Cik|ámen Napraforgó oszikék Reménysugáľ Víg-otthon Osszesen

Etel
adag

Etkezők
száma

Etel
adag

Etkezők
száma

Etel
adas

Etkezŕĺk
száma

Etel
adas

ľ;tkezlk
száma

Etel
adas

|it|(ezÓ|(
száma

Etel
adag

Et|(ezÔl{
száma

I
helyben 386 22 f56 13 f36 4 320 r9 165 lt 1363 79

elvitellel 108 5 t70 9 r49 0 175 ll fr8 t4 820 49

II.
helyben 453 22 f58 13 268 T4 4TT fl t7l l1 156t 8I

elvitellel 134 7 203 1l 150 0 207 12 f3l t4 925 54

III helyben 382 20 186 9 tf0 7 26'7 l3 219 12 tt14 6t
elvitellel t05 5 208 t0 62 J 0 0 125 7 s00 )t

w. helyben 380 20 70 9 Lfo 7 f58 13 224 l3 1158 62

elvitellel 109 5 47 7 27 J 0 0 126 7 409 1",

v. helyben 364 19 68 8 1f4 7 288 I4 229 t2 1173 60

elvitellel ll0 o Ä1 7 8 2 0 0 ĺf6 7 39r 7.,

vI. helyben 320 T6 l7 I r35 7 304 14 L55 l1 ll09 56

elvitellel 92 f 98 7 6 0 0 110 J 406 19

vil. helvben 296 ló 60 8 134 7 269 13 226 I 1085 33
elvitellel 8Ą 94 7 0 0 105 l 387 18

vIII. helvben 302 l5 79 I t36 7 294 l3 245 t2 1156 5J
elvitellel 89 + 38 6 9 0 0 lls f 351 l7

x. helvben 303 l5 76 8 t48 7 282 IJ 242 t2 1ĺ51 55
elvitellel 88 4 32 6 22 3 0 0 It0 5 352 ĺ8

x. helvben 3t7 lt 45 8 140 7 f49 IJ 226 12 1077 51
elvitellel 81 Ą 29 6 l5 3 0 0 r0l 5 326 18

XL helyben 323 T7 63 I 140 7 232 p 209 t0 1067 s4
elvitellel 80 26 6 7 J 0 0 14t 7 354 20

XII. helyben fs3 l5 72 9 r22 7 221 l3 208 IO 976 54
elvitellel t05 5 /.r 7 1 J 0 0 147 7 385 ,,)

Ossz.
helyben 4079 fL4 2ĺ50 t09 1824 98 3395 t7l 2597 137 t4045 729

elvitellel 1185 58 1858 89 471 46 382 f3 1655 88 5551 304
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- Reménysugĺĺr klub: teljes köni festés-mźzo|źs, burkolat cserék, sďétľomos falkezelés,
larr:ů,énźľás, konyha felújítás, elektromos háIőzat javítas (a munkálatokat teljes körűen
befejezték 20l6-ban)
- Víg otthon klub: teljes könĺ festés-mźrolźs,nyilźszaúkcseréje, elektromos hźt|őzat javí-
tas, paľketta felújítás (a munkálatok egy része áthivódik 2017-re).
- oszikék klub: nyílaszárők cseréje, salétromos falkezelés, festés, nyí|ászźtők cseréje (a
munkálatok egy része áthíző dik 20 17 -t e).

- Ciklĺímen klub: a felújítása 20|7.januáľban kezdődik.

Személyi feltételek
A dolgozók végzettsége megfelel a töľvényben előírt feltételeknek.
Munkataĺs ak _ 20I 6. december 3 1 -én:

- 1 fő szakmai vezeto
- 5 fo klub koordinátor
- 10 fo szociális gondozó
- 5 fo technikai dolsozó

5.1.1. Cíkldmen ldőskoľúak Klubia

Engedélyezett férőhelyszám: 60 fő
Nyĺfva taľtás: hé:tfőtőI- péntekig 8:00 - 16:00 óráig

A20l6.januĺĺr I. _20|6. decembeľ 31. kĺiztĺtti időszakban, źúLagbarlnaponta 39 főt láttunk
el.
A jelzett időszakban Í2 fó tú ellátott keľült felvételre, Llfo e|Iátása megszűnt.

Az ellátási és étkezési napok számának alakulása (noľmatíva adatok)
Idoszak: 201 6.0 I .0 1. - 2016.123 t.
Hónao Ciklámen

I |átosatás 878
étkezés 494*

il. látosatás 906
étkezés 587

III.
látoeatás 852
étkezés 487*

rv. látosatás 829
étkezés 489

v. |átosatás 800
étkezés 474

VL látogatás 799
étkezés 412

VII.
látogatás 738
étkezés 380

VIIL látosatás 874
étkezés 391

IX.
látosatás 884
étkezés 39r
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x. látosatás 832
étkezés 398

xI. látogatĺás 8f8
étkezés 403

XII. látogatás 8f3
étkezés 3s8

Osszesen
látosatás r0043
étkezés s264

(*A tóblazat eltérést mutat a 2016. évifeléves beszámolóhoz laźpest. Indok: ajelenlegi adatok a 20I7.0I.22-i NRSzH-
Tevadmin ądatoknt tartalmazza. Az titközések kesőbb jelentek meg, mint ahogy a havi adatokat zórjuk A fenti tóblózat a
j avított számoknt tarta lmazza-)

Kihasználtság aľánya havonta :

január: 878:20 nap : 43,90 fó
február: 906 2| nap : 43,14 fő
március: 852 21nap : 40,57 fo
április: 829:2| nap : 39,47 fő
május: 800: 2l nap:38,00 fő
június: 799:22 nap:36,3I fó
júIius: 738:2I nap : 35,14 fő
augusztus: 874 23 nap:38,00 fő
szeptember: 884: 22 nap:40,18 fő
október: 832:2| nap : 39,62 fő
november: 828:21, nap : 39,43 fő
decembeľ: 823:2t nap : 39,19 fő

Lźńogatási napok szána cisszesen: l 0043
Eves kihasználtságz 10043 :255:39,38 fb

73,16%;0

7r,90yo
67,610Á
65,78y,
63,33yo
60,50yo
58,56yo
63,33%;o

66,g6yo
66,03yo
65,7r%;o

65,32yo

65,64 "/o

Az e||átottak nem és koľ szeľinti megoszlása
Időszak: 20l6.01.01 . - 20|6.12.31'.

Hónap 40-s9
évig

60-64
évig

6s-69
évig

70-74
évig

75-79
évig

80-89
évig

90 év
felett

r. (ss)
F:4
N:4

F:7
N:7

F:2
N:8

F:3
N:7

F:2
N:4

F:0
N:5

F:f
N:0

rI. (s4) F'- 4
N:4

F:7
N:7

F:2
N:8

F:3
N:7

F:2
N:4

F:0
N:5

F:l
N:0

rrr. (s7) F:5
N:6

F:7
N:7

F:l
N:8

F:3
N:7

F:2
N:4

F:1
N:5

F:1
N:0

rv. (se) F:5
N:6

F:7
N:8

F:1
N:9

F:4
N:7

F:2
N:4

F: I

N:4
F:1
N:0

v. (se) F:5
N:6

F:7
N:8

F:l
N:9

F:4
N:7

F:2
N:4

F:l
N:4

F:1
N:0

vI. (s8) F:5
N:6

F:7
N:8

F:1
N:9

F:4
N:7

F:2
N:4

F:l
N:4

F:0
N:0

vn. (s8) F:5
N:6

F:7
N:8

F:l
N:9

F:4
N:7

F:2
N:4

F:l
N:4

F:0
N:0

/(g& 87



Józspľt'Ánosl
Szoc lĺl.Is szo LGÁlľĺľó r s Gy unľrnrĺ ÖrpľI KoZP oN T

vrrr. (s7) F:5
N:6

F:7
N:7

F:1
N:8

F:5
N:7

F:f
N:4

F:1
N:4

F:0
N:0

D(. (s8) F:5
N:ó

F:7
N:8

F:l
N:8

ľ:5
N:7

F:2
N:4

F:l
N:4

F:0
N:0

x. (s6) F:5
N:6

F:6
N:7

F:l
N:8

F:4
N:8

F:2
N:4

F:l
N:4

F:0
N:0

xI. (s6) F:5
N:5

F:6
N:8

F:l
N:8

F:4
N:8

F:2
N:4

F:1
N:4

F:0
N:0

xIL (s6) F:5
N:5

F:6
N:8

F:l
N:8

F:4
N:8

F:2
N:4

F:l
N:4

F:0
N:0

Osszesen F:58
N:ó6

F: 81

N:91
F: 14

N: 100

F:47
N:87

F:f4
N:48

F: 10

N:51
F:6
N:0

Mindässzesen 124 t'tf 114 134 17 61 6

Ellátottak számaférťĺl.240 fo, nő: 443 fő, cisszesen: 683 fő (ö,,,",",85fővelnbbvoltazellĺź-
totlak száma, mint 20l5.ben)

Az e|látottak kor szeľinti megoszlása vá|toző a 40 évestőI a 95 évesig. Az ellátást újonnan
igénybevevők között megjelennek olyan szeméIyek, akik alacsony összegiĺ nyugellátásuk
mellett, esetleg megözvegyĹilésüket követően veszik igénybe a klub szolgźitatźLsait (étkez-
tetést, illetve nappali eltátást). A tavalyi évhez képest az e|Iátottakkoľmegoszlźsavěitozotĺ,
a 60-74 évesek arénya nőtt, míg a 80 év felettiek aĺźnya csökkent. A 60-64 évesek aúnya
|9%o-ka|, a 65-69 éveseké 25%o-ka|, a 70-74 éveseké 63oÁ-ka| nőtt, a 80.89 évesek arćľlya
|4%o-kal, a 90 felettieké pedig 75%-ka| csökkent. A fiatalabb korosztályokban a friss
nyugdíjasok szźlma ęmelkedett, az idősebbek pedig egészségi okokból nem tudjfü látogatni
a klubot. A féľfi-nő aĺáĺy lényegében vź.Jtozatlaĺ.

Látogatási és eseménynapló adatok
Időszak: 2016.01.01 . - 2016.12.3|.

(Á ĺavalyi év azonos időszakźhoz képest emelkedés tapasztalható az alabbi adatokruźl:
. egłéb tevéltenységek, oką: 20]5. áprilisdban tiszkźzódtąk ą szalłnai szempontot amelyek szerint vezetni lłell a naplót (előae

kevesebb adatot dolałmentáltak Ie a koilégák)/.
Á tavalyi év azonos időszakához kepest csöIđent:

- a mentáIis tanácsaůźs szźmą, olrą: a mentálhigiénés kolléga áĺkeriilt a SzolgtźItatĺźsok szalonai egłséghez, emiąu ót lelleu
szervezni a munlrarendet; az ellátottak részéről is tapasztalható, hogł kevesebb az igény a szolgákatás inźnt,

- iiglintézés, olra: afiatalabb koroszüźIy maga intézi iigłeit)

ĺÍ

"v
88

ls-c

Tevékenységek I. il. ilr. ry. v. vI. vil. VIIT. Ix. x. XL xII. Ossz.

Egyéb l3l 201 106 8l 54 74 107 137 113 121 97 70 1292

Ugylntézéshez
seeítségnvúitás

|Ą 2 9 0 4 I 6 5 5 ,,,,
9 78

Mentális tanács-
adás

22 )I 48 48 58 6l 54 6t tt4 43 32 15 593

Szabađidős prog-
ram

878 906 852 829 800 799 738 874 884 832 828 823 10043
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W-

onként vátlalt feladatok igénybevétele (fő)
Időszak: 201ó.01.01 . - 2tJl-6.|2.3|.

fIónap Fodľász Pedikĺĺr Masszázs Gyócytoľna
Janulĺľ 6 16 23

Februrĺr t3 7 l5 T7

Március t2 4 24 6

Aprilis ll 8 8 f0
Máius t0 6 0 10

Június 18 6 t0 f

Július 0 6 t7
Aususztus 77 6 13 28

Szeptember 13 6 J 25

október 9 5 t7 26
November 9 6 t7 t3
December 0 0 t0 8

Osszesen: 119 66 150 188

A Cĺklámen ldőskorúak Klubia szolgáltatásai
A klub elsősorban szabadidős programokat szeÍvez a klubtagok részére. Lehetőség van
tĺírsaságban, szabadon vá|asztott tevékenység (olvasás, beszélgetés, táľsasjáték) végzéséľe.

Évsza!<hoz, illetve az á|talános állapothoz igazodő, életvitęllel, egészséggel kapcsolatos
tanácsadások megszervezése' sztikség esetén szakember igénybevétele biztosított. A testi
higiéné biztosítása mellett aZ arra igényt tartó klubtagok részére meleg étel igénybe vehető.

Gyógytoľnász, győgy masszőr heti egy alkalomma| źl|| a klubtagok rendelkezéséľe, fodrász
és pedikrĺr havi rendszeľességgel éľhető el a klubban. Heti egyszeÍ lehetőség van mentálhi-
giénés fog|a|kozásra, egyéni - v agy csoportos beszélgetésre.

Szabadĺdős progľamok. eseménvek
A programokat és rendezvényeket a tagok érdeklődési körének megfelelően, velfü közĺi-
sen ďakítjuk ki. A napi fogtalkozĺísok a képességeiktől fiiggően alakulnak, a klub dolgozói
igyekeznek megfelelő rugalmassággal keze|ní az eseti változásokat. A szolgáltatások
igénybevétele mellett a hétköznapok színesítésére szellemi és kulturális szórakozósra egya-
ránt lehetőség van (TV, rádió, zeneha|Igatás, napi- és heti lapok olvasása; házi koĺyvtát,
filmvetítés, internethasznźlat, stb.). Lehetőség van kézműves foglalkozásokonva|ő ńsmé-
telre' illetve egyre nagyobb ťrgyelmet fordítunk a szabad levegőn tartőzkodásra, sétĺĺľa is.

Az aktuális tinnepekre készültink, azokat a klubtagokkal együtt tinnepeljtik meg. Novem-
beľben a hőn áhított csocsó asztalmegvételéľe is sor keriilt, ami szintén bővíti a szabadidős
tevékenységek lehetőségét.

Minden kedden hivatásos tźnctarńr társastáncoktatóst tart a klubban, mely továbbĺa is igen
népszenĺ. A tagok közültöbben rendszeresen járnak a színházak és múzeumok á|ta| szeľve-
zett kedvezményes előadásokra, kiállításokra, sportrendezvényekľe is. Rendszeĺesen ka-
punk lehetőséget ingyenes zenei rcnđezvényekĺe, melyeken az aktívabb tagok szívesen
vesznek ńszt. Az eIőszezoĺlra szervezett káptďanfiiredi nyaraláson a klubtagjaink közĹil
szép számmal voltak j elen.

*{, lu 8e
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Januiír:
Februaľ:
Miáľcius:
Április:
Május:
Június:
Július:
Augusztus:
Szeptember:
októbeľ:
November:
December:

iévi paľti
Faľsangi rendezvény
Nőnapi ktiszöntés; Mĺíľcius 15-i megemlékezés; húsvéti iinnepség
Vers- és prózamonđó délutĺĺn (közös rendezvény)
AnyákNapja
Káptalanfiiredi nyaľalás
Bográcsozás a Víg otthon keľtjében (kĺizĺis rendezvény)
Bográcsozás ahźz lakóival kĺjzösen az udvaron
Sziiľeti mulatság a Napľaforgó Idősek klubjában (kĺlzĺis rendezvény)
Idősek napi rendezvény az onkoľmĺĺnyzat szervezésében
Erzsébet-Katalin,,tissz-névnapi''mulatság
Elő karácso ĺy a Hétszínvirág ovoda közľeműködésével,
Karácsonyi ünnepség

Etkezési adatok
Időszak: 201 6.01.01 . - 2016.12.31.

Befolyt ebéd térítési díj tissze ge 201'6. évben : 2.154.455'- F t.

A fenti időszakban térítési díjtartozás a klubban nem volt.
A havi átlagos étkezőkszátĺla:22,66 fo.ĺ
A fenti időszakban a felvett étkezokszánna:6 fő,megszťntétkezo sz'źtma 15 fó.

Az elvitellel és hĄben tiiľténő fogyasztás adataĺ (normatíva adatok)
Időszak: 2016.0I.0l. - 20t6.|2.3I.

hónap
étkezés
módja

CikIámen
étel
adap

étkezők
száma

I.
helvben 386 22
elvitellel 108 5

il. helvben 453 22
elvitellel 134 ą

Hó
Étkezési
adagok
száma

Étkezési ada-
gok száma

normatívához

Osszes
étkezők
száma

Fizetős
ebéd

H-P/ adag

TM ebéd
H-P/ adag

Fizetős
ebéd

hétvége

TM
ebéd

hétvé-
se

Befizetés
łisszege

I 644 494 27 474 20 139 l1 205.530^-
II. 717 587 29 566 2l 122 8 206.070,-
m 603 487 f5 487 0 rr6 0 189.970.-
IV. 590 489 25 489 0 101 0 220.375.-
V. 578 474 f5 462 12 99 5 r9s.765,-
VI. 492 4ĺ2 2l 390 22 72 I 153.995.-
vII. 470 380 20 3s9 2l 80 10 168.46s.-
vm. 465 391 l9 368 23 66 8 138.215,-
Ix. 471 391 t9 369 ĄĄ 7Z 8 r52.230.-
x. 498 398 2l JII 21 90 t0 163.580.-
xI. 474 403 21 403 0 7l 0 195.735,-
XII: 434 3s8 20 3s8 0 76 0 164.szs.-
ossz. 6436 5264 11n 5102 162 1104 68 2.154.455.-

*fu^,
Ą/./-.
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IIL helvben 38f 20
elvitellel 105 )

rv. helvben 380 f0
elvitellel 109 )

v. helvben 364 19

elvitellel 110 6

VL helvben 320 16

elvitellel 92 5

VIL helvben 296 16

elvitellel 84 4

VIII. helvben 302 l5
elvitellel 89 4

IX. helvben 303 l5
elvitellel 88 4

x. helvben 3t7 l7
elvitellel 8l 4

XL helvben )2.) t7
elvitellel 80 4

xII. helyben 253 l5
elvitellel 105 )

Osszesen
helvben 4079 2t4
elvitellel 118s 58

Táľgyĺ feltételek:
A Ciklámen Időskoruak Klubjanaktźlrgyi feltételei a törvényben meghatáľozottak szerinti,
a napi mfüödésiinkhĺiz szfüséges eszközcik hiánýalanok.
A Ciklámen ldősek Klubja jól megközelítheto helyen ta|źihatő, ľendelkezik kĺizösségi
együttlétre, pihenésre, tisztálkodásra, étkezésre alkalmas helyiségekkel. A korábbi kisebb
iroda helyén pihenőszoba létesült. A pihenni vágyő, esetleg egészségtigyi panaszokkal
küzdő ellátott részére a szfüséges pihenés, nyugalom biztosítható.

Iffiľď^' ..lt változás a koordinátor személy ében. Azelső februĺír zs-ĺol1útiusig
dolgozott. 20|6. augusztus l-tol a koordinátori állás betöltetlen vo|t,2016. 10. 01-től betĺil-
tésre kerĹilt a pozíciő.
A klubban jelenleg két fő szociális gondozó, egy fó konyhaitakaĺító dolgoző végzi a mrrn-
kźń, a koordinátori pozíciő ismét betĺiltetlen. A dolgozók képesítése a töľvényben előírtak-
nak megfelelő.

&ĺ,s,
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5. 1. 2. Napraforgó Időskorúak Klubi a
Engedélyezett féľőhelyszámz 60 fő
Nyĺtva taľtás: héffőtől péntekig' 8.16 óľáĺg

A Napraforgó Időskoruak Klubjában 2016.januar 1-től december 31-ig teľjedő időszakban
naponta átlagosan 48 főt láttunk el. A fenti időszakban 15 fő új ellátott kerĹilt felvételľe és

Í3 fó e|Iátása megszűnt.

A Klub Látogatása a keriileti idősek szźtmźra térítésmentes. A gondozĺĺs segít abban, hogy
megónzzékmentális állapotukat, lassítsák annak hanyatlasát, megtartsák társas kapcsolata-
ikat és kompetenciáIkat, illetve a kiilvilághoz valő hozzáźt||ásllk a realitás szintjén marad-
jon.
Mĺír a klubban való megjelenés is ľendszeľt visz az életfübe, fel kell kelni, az iďojźráshoz
igazodva felĺiltözni, a higiénés szabályokat betaľtani, a társadalmi noľmáknak megfelelően
viselkedni, ott, ahol a tĺjbbiek varjtk őket és számon taÍtják a jelenlétüket. A beszélgetések
során feltarulnak sorskĺizösségek, az é|et nagy kéľdésęire adott egyéni váIaszok, amelyek
időnként belső elszĺímolásokká alakulnak. Klubunkban nagy jelentőséget kap az egyéni
gondozás, ami a családtagokĺa is kiterjed, hiszen ellátottaink a családi rendszer részei. A
kĺ}zelmúltban kerĹilt sor egyik idős hölgy klubtagunk ügyében a gondnokság a|á helyezési
eljárás kezdeményezésére, ami a veltink való megbeszélést követően történt. Az utóbbi
időben egyre több ellátottunknak van szüksége aÍra, hogy orvoshoz kísérjtik, akźtt ahźnior-
vosi szolgálatról, akár szakorvosról vagy kőthźľ.;ról van szó. A kísérés nemcsak a ťĺzikai
állapot miatt sztikséges, hanem a félelem oldása miatt is. Figyelemmel kíséľjtik, hogy rend-

szeresen bejárő ügyfeleink mikor nem jelentkeznek, nyáron ennek kapcsán deľült ki, hogy
egyik ellátottunk kiszźradt, mentőt kellett hozzáhívni.
Az igyiĺtézésben rendszeresen kérik a segítségĹinket, akźtt közüzemi szo|gáItatőkľól, akáÍ

a gyámhivatalról van szó gondnoksági ügyekben. A Nyugdíjfolyósítóval való kapcsolattaľ-
tásban is segítiink, amikor megváltozik az e||átási forma' Betegség esetén az ebédet kivisz-
szük, és ezen az úton is meggyózodünk ellátottunk á|lapotáĺő|, így fordulhatott elő, hogy
részétę beutalót kérhink' segítetťĹink a végleges intézményi elhelyezésben is.
Nagyon fontosak a közös elfoglaltságok, a kártya, a szalrkortik, a spontĺín beszélgetések,
táľsasjátékok. Mélyítettijk ahozzátaľtozókkal való kapcsolatunkat, ami segítette ellátotta-

ink viszonyainak megértését, illetve a feszültségek ľendezését' akar családon belül is.

Egyik ellátottunk unokájanak bírósági iigyében kért tanácsot illetve segítséget, amit meg-

kapott. Egyik legľégebbi klubtagunkat elveszítettĹik, akinek fé1e szintén klubtagunk,63 év
hźzasság után nagyon nehéz a gyászmunka, amiben tőlĺink megkapja a támogatást. Szá-
mukra nehezen megélhető é|ethelyzet az, amikor lárjźk' tarsaik hanyat|ását, mintegy előľe-
vetítvę a saját lehetséges jtivőjfüet. Ugyanakkoľ viszont erőt is ad számukra, meľt megta-

pasztaIják a toleranciát, a segítőkészhozzáźtllźst, így aktuális helyzetben ugyanerre az em-

pátiźtra szźlmíthatnak, ami hozzźljáru| a biza|mi szint nagyfokú emeléséhez. Nemcsak az

ügyintézésben való segítségiinket veszik igénybe, hanem az is binonságot nyújt ennek
kapcsán, hogy mincĺig lehet hová forcĺulni, ha máséľt nem, legalább információért, hogy mi
a kĺjvetkező lépés.

Áz eltátási és étkezési napok számánakalakulása (normatíva adatok)
Időszak: 20t6.01.0l. - 2016.|2.3l.

łL1
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Hónap Naprafoľgĺí

I
látoeatiás 9s9
étkezés 426

il. |átopatás 1019
étkezés 461

IIL látogatás 1014
étkezés 394

Iv.
látogatás r003
étkezés 317

v. |átoEatźs 1063
étkezés 3ls

VL látoeatás ttz9
étkezés 315

vil. látosatás t04l
étkezés 294

vIII. látoeatás tt12
étkezés 31"1

x. látosatás 1075
étkezés 308

x. |źttozatás 986
étkezęs 274

xI. látogatas 99',7

étkezes 289

xil. látogatás 932
étkezés 298

Osszesen látogatás 12330
étkezés 4008

Kihasználtság aľánya havonta:
o Januaľ: 959 20 nap:47,95 ftí, ami 79,90Yo kihasználtság
o Februaľ: 1019: 2I ĺap=48,52 fő, ami 80,86%okihasználtság
o Mĺírcius: 1014: 2| nap:48,28 fő, ami 80,46%o kihasználtság
. Április: |003:2I nap:47,76 fő, ami 79,60yokihasználtság
. Május: |063:2I nap:50,61 fő, ami 84,35yo kihasználtság
o Június: II29:22 nap:51,31fő, ami 85,5|o/o kihasználtság
o Július: |04I:2I nap:49,57 fo, ami 8f,6I%o kihasználtság
o Augusztus: |I|2:23 nap:48,35 fő, ami 80,58o/o kihasználtság
o Szeptembeľ: 1075:22 nap:48,86 fr, ami 81,430Á kihasználtság
o október: 986:2I nap:46,95 fő, ami 78,25%o kihasználtság
. November: 997:2| ĺap:47,48 ffi, ami 79,l3yo kihasználtság
o December: 932:2I nap:44,38 fő, ami 73,96Yo kihasználtság

Látogatási napok száma łisszesen : 12330
Az éves kÍhasználtság: 12330:255 nap: 48,35 fő, ami 80'58% /a fuvalyi evhez kepest 0,5%ros
emellreděs történt./
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!ĺz e||áłtottak nem és koľ szerĺnti megoszlása
Időszak: 201 6.01.01 . - 20I6.t2.31.

Hónap 40-59 évig 60-64 évig 65-ó9 évig 70-74 évig 75-79 évig 80-89 évig 90év felett

t.
F:7
N:3

F:3
N:6

F:6
N:6

F:3
N:3

F:3
N:4

F:5
N:5

F:1
N:0

II.
F:6
N:3

F:3
N:5

F:5
N:7

F:3
N:3

F:3
N:3

F:5
N:6

F:1
N:0

m. F:6
N:3

F:3
N:5

F:4
N:7

F:3
N:3

F:3
N:3

F:5
N:6

F:l
N:0

Iv. F:5
N:3

F:3
N:5

F:4
N:7

F:3
N:3

F:2
N:3

F:5
N:6

F:1
N:0

v. F:5
N:3

F:3
N:5

F:8
N:7

F:3
N:3

F:f
N:3

F:5
N:7

F:l
N:0

VL F:5
N:3

F:3
N:5

F;7
N:7

F:4
N:3

F:2
N:3

F:5
N:7

F:1
N:0

VII. F:5
N:3

F:3
N;6

F;7
N:7

F:4
N:3

F:2
N:3

F:5
N:7

F:0
N:0

vIII. F:5
N:2

F:3
N:6

F:7
N:7

F:4
N:3

F:2
N:3

F:5
N:7

F:0
N:0

IX.
F:4
N:2

F:4
N:6

F:7
N:7

F:4
N:3

F;2
N:3

F:5
N:7

F:0
N:0

X. F:4
N:2

F:5
N:5

F:7
N:7

F:4
N:3

F:2
N:3

F:5
N:7

F:0
N:0

xI. F:3
N:2

F:6
N:6

F:7
N:7

F:4
N:4

F:f
N:3

F:4
N:7

F:0
N:0

xil. F:3
N:2

F:6
N:7

F:7
N:7

F:4
N:4

F:2
N:3

F:4
N:7

F:0
N:0

osszesen
F:58
N:31

F:45
N:67

F:76
N:83

F:43
N:38

F:27
N:37

F:58
N:79

F:0
N:0

mindösszęsen 89 It2 159 8l 64 137 6

Ellátottak szźIÍTIa cisszesen: 648 fő:I00oÁ
/A tavalyi évhez képest vóltozott aJěrfi-nő arány, az idźn a hölgłekl,oltak nbbségben./

Ellátottak szźtma férťl:
Ellátottak számano:

3l3 fő:48oÁ
335 fő:52%o

Látogatási és eseménynapló adatok
Időszak: 2016.01.0|. - 20|6.|2.3|.

fr

*w
lqf
Id'o

Tevékenységek I. II. uI. rv. v. vI. vil. vIIL DĹ x. x[ xII. Össz.

Egyéb t19 100 99 98 l13 120 t20 t27 l2l 109 r05 108 1339

Ugyintézéshez
seeítségnvúitás

20 2l 26 30 2l 19 t9 f5 20 t9 t5 2l 256

Mentális
tanácsadás

2l 19 t3 l5 25 z5 25 24 27 18 25 24 2s9

Szabadidős
Drogram

959 l0l9 1014 1003 1063 tt29 t04l 11t2 t075 986 997 932 12330
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hónapok fodrász pedikÍír masszazs gyógytorna

I. 7 7 l5 t5

il. t0 il 13 l3

ilI. 5 6 24 6

IV. I 6 t4 l5

v. 0 0 0 10

vI. 7 6 8 t0

VII. 5 0 2l J

vm t2 l4 6 T4

Ix. 6 5

x. 10 l7 9

XI: 0 6 16 22

xn. 0 6 0 5

osszesen 70 76 139 162

onként vállalt feladatok ĺgénybevétele (fő)
Időszak: 2016.01.01 . - 20|6.12.3I.

Szabadidős progľamok. eseménvek
A Napraforgó Klubba jaĺ napilap, hetilap. A világ dolgai iranti érdeklődés folyamatos.
Jelenleg 2-3 fő hasznáLjarendszeresen az inteľnetet.
A köztisségi rendezvények kiilön jelentőséggel bímak, iinnepként emelkednek ki a hétköz-
napokból, eľősítik az <jsszetaľto zás érzését.
A kiemelt programokat nagyon vźltják, figyelemmel kíséľik. A Természettudomanyi Mú-
zevm előadássorozatźú és ismerettefiesztő szakköľĹinket érdeklődéssel vĺíľjfü, arĺihez a
saját tudásukat is hozzáteszik. Az iľodalom szakkört azért szeretik, meľt fel tudjak eleve-
níteni saját emlékeiket, ami koz<js múltat teremt az iskolás évekľől és a gyeľmekkoĺról. A
memóľia megőrzésében is nagyon fontos, többen fejből szavalnak. Előkerülnek éľzések is
a múvek kapcsán, ami még inkább összetaľtó hatású. Tapasztalaiłnk szerint egyfajtabazis
szerepet is betölt a klub a gondozottak életében, innen indulnak bevásĺĺrolni, ide térnek
vissza. Ktizben önszerveződő módon segítik egymást, a k<jzlekedésben és a csomagok cĹ
pelésében. Időnként éIetmód táboná alakulunk, amiben a kert nagy segítséget nyújt, mivel
lehet napfürđőzru és fiĺszernövényeket tiltetni' valamint a napi programot megbeszélni.
Legszívesebben taĺsasjátékoznak,kźlrtyźnĺak, sakkoznak, közösen némek régi filmeket,
érdeklőđnek avi|ág dolgai irrínt.

Kiemelt pľogľamiaink
Január: Kulturális k,íz játék a kulfura világnapja alkalmából
Február: Faľsangi bá| é|ő zenével;Láúogatás a ,,Nem adom fe|', kźpézőbart
Március: A Nemzetközi Nőnap iinneplése, megemlékezés az 1848-as forradalomĺól;

Húsvéti iinnepség;
A mestęľ utcai hentesiizlet meglátogatása
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Április:

Május:
Június:
Július:
Augusztus:
Szeptember:
október:
November:

December:

Látogatás a Bűntigyi és Renđőrség Töľténeti Muzeumba; séta a Fiivészkert-
ben
Láto gatás a Roth Miksa múzeumba; S éta a B azi|ikétbarl
Kĺĺzĺjs Juniális mulatság megrendezése, élő zenéve|
Hajókirandulás a Dunán,tészvétel a közös Víg utcai bográcsozáson
Keľti bográcsozás _ lecsófőzés
Kirandulás a Maľgit szigetre
Részvétel a k<jzĺĺs kerületi sziireti mulatságon, a Rhema központban
A Budapesti Helyőrségi Zenekar konceľtje a Stefania Palotában, részvétel a
ktizĺis siiteménysütő veľsenyben
Karácsonyi Íinnepség és Szilveszteri zenés mulatság

Etkezési adatok
ldőszak: 201 6.01.01 . - 2016.|2.3|.

Az étkezési téľítési díjból befolý <ĺsszeg 20l6.januáľ l-től december 3l-ig 1.926.370, -Ft
A fenti időszakban térítési díj t.artozás: 44.320 . Ft.
Havi átlagos étkezők száma !7 

'6 
fő.

A fenti időszakban a felvett ebédesek száma:6 fó, megszűnt étkezőkszáma16 fó.

Az elvĺtellel és helyben tiirténő foryasztás adatai(normatíva adatok)
Időszak: 201 6.01.01 . - 2016.12.3l.

Hónap Étkezés módja
Napraforsó

Etel
adas

Etkezők
száma

I.
helyben 2s6 t3
elvitellel 170 9

il helyben 2s8 13

elvitellel 203 ll
III.

helyben 186 9
elvitellel 208 10

Iv. helyben 170 9
elvitellel r47 7

'

#g

, l,l,ö

Hónap
étkezési
napok
száma

étkezési
napok
száma

noľmatí-
vához

łisszes
étkezők
szama

ebből
TM

száma

Fizetős
ebéd H-
Pladag

TM
ebéd H-
Pladag

Fizetős
ebéd

hétvége
adagĺfő

TM
ebéd

hétvé-
geladag

lÍő

befizetés
összege

lanuař 594 426 22 0 426 0 168 0 t67.320.-
február 571 461 2Ą 0 461 0 u0 0 |7f.Í55.-
máľcius 489 394 9 0 394 0 95 0 208.44f.-
ápriIis 414 3t'7 6 0 317 0 97 0 197.931, -
matus 425 315 5 0 315 0 110 0 157.612, -
tunlus 399 315 5 0 315 0 84 0 ĺ44.252. -
iúlius 388 294 5 0 294 0 94 0 171.690.-
augusztus 389 3t'7 4 0 317 0 7f 0 t32.490. -
szeptember 380 308 I 0 308 0 72 0 148.875. -
október 364 274 4 0 274 0 90 0 152.850. -
november 3tu 289 4 0 289 0 8r 0 130.37s. -
december 396 298 6 0 298 0 98 0 142.318. -
osszesen st79 4008 198 0 4008 0 ttTr 0 ĺ,926.370, -
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v. helyben 168 8

elvitellel 147 I

vI. helvben TI7 I
elvitellel 198

VII.
helyben 160 8

elvitellel 194

VIII helyben 179 I
elvitęllęl 138 6

x. helyben 176 I
elvitellęl 132 6

x. helyben t45 I
elvitellel tf9 6

xI. helyben 163 8

elvitellel 126 6

XII.
helvben 172 9
elvitellel tf6

Osszesen
helyben 2150 109
elvitellel ĺ858 89

Táľeyi feltételek
A klub tĺimegközlekedéssel, gépjĺĺrművel és gyalogosan is jól megközelíthető helyen talál-
hatő. Az építmény áů|agajó. A klub több helyiségből źlLI, tágas, világos, kényelmes, sztik-
ség szeľint karbantaľtott.

Megtcirtént a fiĺtési rendszer és a vizesblokkok felújítása, a télikertbe plusz egy radiátor
kerĹilt. Zźtrhatővá vźit akazén, a festők nagyon szépen đolgoztak, a falak pasztellszíneket
kaptak, az ajtőkat mázo|ták' A Napľaforgó Időskoruak Klubjźlnak tárgyi feltételęi a tör:
vényben me ghatáro zottak szerinti.

Személvi feltételek
1 fő klubkoordinátor, 2 fł5 gondozónő, 1 fii technikai dolgozó.
20|6 szeptemberétől 1 fó közfoglalkoztatott tevékenykedik ruáIunk.

%?
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5.13. Ószikék Időskorúak Klubia
En gedélye zett fér őhelyszám : 60 fő
Nyitva taľtás: hétfőtőI pénteki5 8.16 rĺráig

Az oszikék Idősek Klubjában 20|6.01. 01. - 2016. |f.3|-ĺgterjeđő időszakban átlagosan
naponta: 57'4 főt láttunk el. A fenti időszakban 8 fő új ellátott került felvételre és7 fő elLźr
tása megsziĺnt.

Az ellátási és étkezésĺ napok számának alakulása (noľmatíva adatok)
Időszak: 2016.01.01 . - 2016.12.3I.

Hónap oszikék

I
Iátogatás 1162
étkezés 385

il. látosatás n99
étkezés 418

m látosatás I 184
étkezés r82

rv. látosatás t 165
étkezés 153

v. |átoeatź.s I r9r
étkezés t3f

vI. látogatás 1263
étkęzés t41

vII. |ő.ŕtoeatźB TI71
étkezés 138

VIII.
látogatás 13t2
étkezés t45

Ix. látoeatás 1276
étkezés t70

x. látogatás t2r8
étkezés 155

xI. Iátosatĺĺs t237
étkezés 147

xII. |ź,ŕoeatás 1260
étkezés 129

Osszesen látosatás 14638
étkezés 2295

Kihasználtság aľánya havonta:
o Január: ||62:20 nap : 58,10 :96,830Á
o Februaľ: 1 I99:2I nap : 57,I0 :95,|5%o

o Miárcius: II84:2I nap : 56,38 :93'96%o

. Április: |165:21nap : 55,48: g2,45%o

o Május: Il9t:.ZI nap : 56,71 :94'510Á
o Június: 7263:22 nap : 57,4I :95,680/0

o Július: ||7|:2t nap : 55,76:92,93%o
o Augusztus: I3l2:23 nap : 57,04:95,07%o
o Szeptember: 1276:22 nap : 58,00 :96,66%,
. október: 12|8:27 nap: 58,00 :96,66yo

-fu
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. November: 1237:2I nap:58,90 :98,I6Yo

. Decembeľ: t260:2I nap:60,00: L00%o

Iíves kĺhas znáĺltságl|'4638z255 nap = 57,40 Íő : 95,67%o

Äz e||átottak nem és kor szerinti megoszlása
Időszak: 2016.0I.0|. - 2016.|2.3|.

Hónap
40-s9
évig

60-64
évig

65-69
évig

70-74
évig

75-79
évig

80-89
évig

90év
felett

T.
F:2

N:6
F:2
N:2

F:l
N:6

F:8

N:l I

F:1

N:8
F:l

N:10
F:0
N:l

IL F:2
N:6

F:2
N:2

F:l
N:6

F:8

N: l1
F:l
N:8

F:l
N:10

F:0
N:l

IIL F:2

N:6
F:f
N:2

F:l
N:7

F:8
N:10

F:l
N:8

F:l
N:10

F:0
N:1

Iv. F"2

N:6
F:2
N:2

F:l
N:7

F:7
N:10

F:l
N:8

F:l
N:9

F:0
N:1

v. F:2
N:6

F:1

N:2
F:l
N:7

F:7
N:l I

F:1

N:9
F:1

N:9
F:0
N:l

vI. F:2
N:6

F:l
N:2

F:l
N:7

F:7
N:ll

F:l
N:9

F:l
N:9

F:0
N:1

vII. F;2
N:6

F:l
N:2

F:l
N:7

F:7

N:11

F:1

N:9
F:0
N:9

F:0

N:l

VIII. F:2
N:6

F:1

N:2
F:1

N:7
F:7

N:I1
F:1

N:9
F:1

N:9
F:0
N:l

Ix. F:2
N:6

F:l
N:2

F:1

N:7
F:7

N:l I

F:l
N:9

F:l
N:9

F:0
N:1

x. F:2
N:6

F:l
N:2

F:1
N:7

, F:7
N:l I

F:l
N:9

F:l
N:9

F:0
N:1

xI. F:2
N:6

F:2
N:2

F:l
N:7

F:7
N:ll

F: I
Nt0

F:l
N:9

F:0
N:1

xII. F:2
N:6

F:f
N;2

F:l
N:7

F:7
N:11

F:1

N10
F:l
N:9

F:0
N:l

Osszesen Fz24
N:72

F:18
N:24

F:12
N:82

F:87
N:130

Rzl2
N:106

F:11
N:111

F:0
N:12

Mindössz. 96 42 94 217 118 122 t2

Ellátottak szźtmaférťĺ: 1'64 fi'
Ellátottak szźtmanő: 537 fő
Ellátottak száma összesen: 701fő
A női klubtagok létszźtmatcjbb mint a hiíromszorosa a férfiakénak. A legt<ibb klubtag a 70-
7 4 év közcjtti korosztályb a tartozik.

r#r*n
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Tevékenységek T. II. uI. Iv. v. vI. vII. vIu. DĹ )Ĺ xI. xII. Ossz.

Egyéb 74 t23 It4 t43 128 145 r4'1 96 tzB 80 85 4l 1304

Ugyintézéshez
segítségnvúitás

2'1 3'l JI f6 40 34 l3 f4 t6 26 15 8 291

Menüí|is ta-
nácsadás

35 t8 q5 f9 38 f5 t7 l9 T7 ll r3 11 280

Szabadidős
Dľogram

rt62 11,99 I t84 t 165 I191 t263 tt'lr 13t2 Í276 l2l8 t23'l 1260 14638

Látogatási és eseménynapló adatok
Időszak: 2016.01.01 . - 20|6.12.3|.

A tavďyi évhezképest az egyéb tevékenységek száma narymértékben növekedett, mert megnőtt az igény a smlgá'ltaĺásoka (vémyo-
mĺásmérés, vércukormérés, súlymérés, fiirdés, mosĺás). Az ügyintézések száma is növekedett mert több klubtag egészségiigyi áIlapota
leĺomlott és több segítséget igényelnek.

onként vállalt feladatok ĺgénybevétele (fő)
Időszak: 2016.01.01 . - 2016.12.3I.

A fenti szolgźItatások igénýe vételének számą a tavalyi (főMn[ masszlźzý, betegségük miatt

nem veheĺték igénybe a szolgáltatasĺ (Iemoterápiárajárnak, törés miątt nem mozgathatóak, kijlijnböző íziikti és egłéb głuĺladásokban

szenvednek, extrém magas vérnyomasuk van).

SzabadÍdős progľamok. eseménvek
Progľamjainkat és rendezvényeinket úgy állítjuk össze, hogy Íigyelembe vesszfü a klub-
tagok véleményét, javaslatait. Ügyelrink aÍÍa, hogy mindenki megla|á|ja képességeinek,
érdeklődési kĺjrének, egészségügyi és mentális állapotanak legmegfelelőbb elfoglďtságát.
2016 jarĺuér első hetében kĺĺzĺjsen elkészítettiik az éves programtervet, melyet sikeriilt be-
taÍtanl1., sőt a betervezettrLéIt<ibb pľogram kertilt megrendezésre.
A hétköznapok hasznos eltöltéséľe, és kultuľális szóľakozásľa egyaľĺínt lehetőséget biztosĹ
tunk (TV, ráđiő, zeÍIehaI|gatás,hźr;i könywár, filmvetítés, internet haszná|at, tarsasjátékok,

sakk, káľľya stb.).
Az &đeKódőknek, napilap (Magyar Híľlap), hetilap (Best és Story) és rejwényújság jar.
A klubtagok rendelkezésére á1ló számítőgépet kevesen használjĺík.
Egészséggel kapcsolatos tanácsadások és tájékoztatők rendszeľesek.
Rendszeresen vannak tematikus foglalkozások, amik a tagok számźtratervęzhetőbbé teszik
azt, hogy mikor, milyen foglalkozásban vesznek téśzt szívesebben. Néhríny pélđa akíná-
latból: gyongyfílzĺí szakköľ, iľodalmi köľ, játékkör, taľsaskör, szabás-vaľrás kör, kórus te-

szLk v źtlltozato s abbá a hétktiznap okat.

Hónap Fodrász PedikĺÍľ Masszázs Gyógytorna
I. n 7 4 4f
II. 2 6 9 4T

ilI. 5 6 aJ

IV. 5 6 7 54
v. 6 0 4 24
vI. t Tf 9 f7
vIL 6 7 l3 34
vIIL 2 0 f4 f5
IX. + 13 t2 32
x. 0 t1 0 nĄ)L

xI. ,7 I2 0 f4
xIL 0 0 0 9

Osszesen: 5f 80 135 376
adatokhoz mert többen

*,
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Lehetőség van kézműves foglalkozásokon való részvételľe, ahol az érđekJódők fejleszthe-
tik, illefue szinten taľthatjak manuális képességeiket és élvezhetik az a|kotás örĺimét. Ezek-
nek a foglalkozĺĺsoknak a keretein beltil is mindenki talál érdeklődésének megfelelő elfog-
laltságot: vaĺĺts, kötés, horgolas, színezés, tagasztás, gyongyfr,lzés, papírhajtogatás, pvzz\e
stb. Az eszkÓzöket és ötleteket folyamatosan biztosítjuk az aktív iđőtoltéshez'
A saját kezdeményezéseket, onszerveződő csoportokat is tĺámogatjuk, segítjfü.
A tagok közĹil többen rendszeresen jĺírnak a szíľlhźzak és múzeumok által szervezett ked-
vezményes előadásokľa, kiállításokľa. Tĺjbb alkalommal kaptunk ingyenes vagy kedvez-
ményes színházjegyet a Turai Ida Színhézba, Stef,ĺnia Palotába és a Cirkuszba. A Magyar
Természettudományi Múzeumban, havonta ingyenesen előadásokon vettek részt a klubtag-
jaink.
A felsoroltakon kíviil különböző zenés-táncos, ill. műsoros rendezvényt is szerveztiink.
A Józsefuárosi onkoľmanyzat2 a\ka\ommal is ajĺíndékozott a Dandaľfiirdőbe belépője-
gyet, amit maximálisan kí is haszná|takaklubtagok.
A fizikai erőnlét meglartásáért hetente csopoľtos tornán vesznek részt a klubtagok, melyet
szakképzett gyógýomász tart és alkalmanként győgy masszĺŁst is igénybe vesznek. Ezen
kívĺil ktilönböző fejlesztő tomákat tartunk, ilyen a szemtoma, kéztorna,|abdázás. A higié-
nia fenntartásához fiiľdési lehetőség biztosított (tusfiľdő, törülköző, hajszárítő).

A kerületi óvodĺákkal, iskolrákkal is kapcsolatot tartunk. Fellépéseik színesek és szőtakozta-
tőak, az idősek örömmel fogadják afiatal generációt.

A következő programok színesítették az elmúlt időszakot, időrenđi soľľendben:
. Újevi kösz<jntő mulatság
o Faľsangi mulatság
o Iľodalmi délutan a Ciklámen klubban
o Nőrrapi Ĺinnepség
o Húsvéti iiĺmepség
. Cígźnyzenekarfellépése
o Részt vettiink a magyar kultura napja alkalmából rendezett koszoľúzáson Kölcsei

Feľenc szobrźná'|
o Rendőmap alkalmából látogatás arcndezvéĺyre
o Tavaszkĺiszöntő délután saját gondolatok felolvasásával
. Magyar feltalálók napja a Mátyás klubban
o Kovács Péter textil muvészkiállításanak megtekintése, a Józsefuĺáľosi Galériában
. Szíĺ.hźni előadások |átogatása
o Ingyenes Szécsényi fiirdő látogatás, ta|á|kozás olimpikonokkal
o SzĹireti mulatság

A Fiumei úti sírkertben megkoszorilńlk a háboruban elesettek kĺizös sírját
óvodások fellépése, any źk napja alkalmából
Szekeres István kiállításának megtekintése a Józsefuaľosi Galériábart
Idősek napi ľendezvény a sziireti mulatsággal egybekötve, Rhcma Konfcrcncía
Központba
SzappanfozéstechnikájánakelsajátításaaMátyásklubban
Séta a Pesti Srácok elnevezésű 1956-os foĺradalom emlékére állított kiállítĺísi
csarnokba

a

a

o

a
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. Jubileumi iinnepség
o Posta Múzeum kiállításanak láftogatása a Várban
o Katalin Biíl
o Kaľácsonyi tinnepség a Józsefuarosi Zeneiskola műsorával

Kirándulások:
. OrczY keľtben sport délutĺĺn
o Bálna kereskedelmi, kultuľális szórakoztató centrum Iátogatása
o Fiivészkertikiľándulas
. Cserkeszolőĺ a gyógyfiirdőben fiirdőzés
o Nem Adom Fel, fogyatékkal éIőkkávézójának |átogatása
o Káptalanfiirediüdülés
. Hajókirándulás a Római partra
o lászberényikiraĺldulás

A legkiemelkedőbb pľogramunk azO|ĺmpiajegyében megrendezett sport délután volt,
amit mi szerveztĺink a keľiilet klubjainak az orczy Kertben. A keriilet klubtagjai nagyon jól
éreztékmagukat és aktívan részt vettek minden játékban.
Az ĺjsszes rendezvény anyagi hátterét az Önkoľmźnyzatbiztosította.

Etkezési adatok
Időszak: 2016.01.0l . - 2016.12.31.

Az étkezési téľítési díjból befolý ĺisszeg f016.01. 01. _ 12.31-ig: 557.790,-Ft
A fenti időszakban térítési đij taftozás nem volt.
Havi átlagos étkezők szźtma 11'8 fő

A fenti időszakban a felvett ebéclesck sztlma 6 Íí3, megszűnL t7.

*fu
lb?

- lyf

Hónap Etkezési
napok
száma

Étkezési napok
száma norma-

tíválhoz

Osszes
étkezők
száma

Fizetős ebéd
IJ-Pladag

TM. ebéd
H-P/adag

Fizetős ebéd
hétvége

TM ebéd
hétvége

Befizetés
összege

Januaľ 513 38s .A 365 20 1l',7 ll 69.050.-Fr

február 514 418 24 378 40 80 l6 63.330.-Ft

marctus f02 t82 l0 t82 0 20 0 44.085.-FÍ

ápriIis 155 153 ĺ0 153 0 2 0 42.595.-Fr

május 133 r32 9 132 0 0 36.455.-Ft

június 143 t4l 9 r41 0 2 0 35.140.-Fr

július 140 138 9 138 0 2 0 40.540.-Ft

augusztus 147 t45 9 t45 0 2 0 39.710.-Ft

szeptembeľ 178 r70 IO Í70 0 8 0 60.100.-Ft

októbeľ 157 155 l0 155 0 2 0 46.320.-Ft

november t47 r47 l0 147 0 0 0 44.940.-Ft

december 131 t29 l0 129 U f 0 35.525.-Ft

osszesen fs60 2295 144 2235 60 238 27 557.790.-Fr
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Az elvitellel és helyben ttiľténő fogyasztás (noľmatíva adatok)
Időszak: 2016.01.01 . - 20|6.t2.3t.

[Iónap
Étkezés
mródja

oszikék
Etel
adas

Etkezók
száma

I
helyben 231 t4
elvitellel t54 l0

IL
helyben 268 l4
elvitellel 150 10

III.
helvben 120
elvitellel 62 J

rv. helyben t26 7

elvitellel 27 J

v. helvben r24 7
elvitellel 8 2

vI. helyben 135
,1

elvitellel 6 a

vII.
helyben t34 7

elvitellel 4 a

vIII.
helyben 136

elvitellel 9 2

Ix.
helyben 148 7
elvitellel 2f J

x.
helyben 140 n

ęlvitellel l5 J

XL helyben 140 7

elvitellel 7 3

XIL helyben r22 7

elvitellel 7 3

Osszesen
helvben 1824 99
elvitellel 471 46

Táľwi feltételek
A klub tömegközlekedéssel, gépjáľmúvel és gyalogosan is jól megkoze|íthető helyen talál-
hatő. Az építmény áI|agakielégítő, 2016 decemberében elkezdődött a felújítás. 20|6 évben
1 db nagy teljesítményiĺ légkondicionáló késziilék lett felszerelve az idősek klubhelyiség-
ében, aminek nagyon öniltek.
Az oszikék Idősek Klubjĺínak t:ľgyi feltételei a tcirvényben meghatátozotŁak szerinti. A
napi mfüddéshez szfü séges eszközĺjk hiĺánytalanok.

SzeméIyi feltételek:
1 fii klub kooľdinátot,2 fo gondozónő, 1 fő technikaí dolgozó. 3 fő közfo g|a|koztatott segĹ
tette a munkánkat. A munkatarsak folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt és figye-
lemmel kíséľik a töľvényi változasokat.
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5. 1.4. Reménvs ugáľ Időskorúak Klubi a

Engedélyezett féľőhelyszám: 60 fő
Nyitva taľtás: hétfőtőlpéntekĺg' 8.16 óráig

A Reménysugar Iđőskorúak Klubjában 2016. jaĺuat 1-től december 31-ig terjedő időszak-
ban átlagosan naponta 49 ftit látfuÍrk el. A fenti időszakban 5 fő 

'ij 
ellátott keľült felvételrę

és 9 fo ellátása megszíint.

Az e|Iáúási és étkezési napok számának alakulása (normatíva adatok)
Időszak: 2016.01.01 . - 201,6.12.31.

Hónap Reménvsusáľ

t.
látogatás 1014

étkezés 495

II
látosatás 1091

étkęzés 618

IIL
látogatás 1054

étkezés 267

Iv. látosatás 1007

étkezés 258

v. látogatas 982
étkęzés 288

vI. látoeatás 1057

étkezés 304

VII.
látosatas 1028
étkezés 269

VIII.
látogatás I 133

étkezés 294

IX.
látogatás 1086

étkezés 282

x. látogatás t020
étkezés 249

xr.
|źÉosatźLs l01s
étkezés 232

xIL látosatás 1004

étkezés 221

Osszesen
látosatás 12491
étkezés 3777

Kihasználtság aľánya havonta:
o Januaľ: I014.,f0 nap:50,7 fő 84,5yo
o Februar: 1091:2I nap:57,9 fő 86,5yo
o Miíľcius: I054:2I nap:50,2 fő 83,6yo
. Április: t0O7:2| nap:47'9 fő 79,9yo
o Május: 982:21nap:46,7 fő 77,8yo
o Június: 1057:22 nap:48,0 fő 80,0yo
o Július: |028:21nap:48,9 fő 8|'5%;o

o Augusztus: II33:23 nap:49,2 fő 82,0yo
o Szeptember: 1086:22 nap:49,3 fő 82,IYo
o októbeľ: |020:21ĺap:48,5 fó 80,90Á

4rr b
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M

. November:
o December:

1015:21 nap:48,3 fó 80,5yo

1004:21 nap:47,8 fő 79,60Á

Az el|átottak nem és koľ szerinti megoszlása
Időszak: 2016.01.01 . - 20l-6.I2.3l.

Látogatasi napok számacisszesen: 1249I
Éves kihaszná|tság.. |2491z255 nap = 48,98 fő,81,64yo
Az éves kihasmźttság a 20|5. évi 7 6%,-ĺćń 8 loZ-ra emelkedett.

IIónap 40-59 évig 60-64 évig 65-69 évig 70-74 évig 75-79 évig 80-89 évig 90év felett

L F:l
N:4

F:7
N:8

F:6
N:8

F:4
N:7

F:3
N:6

F:l
N:3

F:0
N:0

il. F:1
N:4

F:8
N:8

F:6
N:8

F:4
N:7

F:3
N:6

F:l
N:3

F:0
N:0

III. F:l
N:4

F:9
N:9

F:6
N:9

F:4
N:7

F:3
N:6

F:1
N:3

F:0
N:0

rv. F:l
N:4

F:9
N:8

F:6
N:8

F:3
N:6

F:3
N:6

F:l
N:3

F:0
N:0

v. F:l
N:4

F:9
N:8

F:5
N:7

F:3
N:6

F:3
N:6

F:l
N:3

F:0
N:0

VL F:l
N:4

F:8
N:8

F:5
N:7

F:3
N:6

F:3
N:6

F:l
N:3

F:0
N:0

VIL F:l
N:4

F:7
N:8

F:5
N:7

F:3
N:6

F:3
N:6

F:l
N:3

F:0
N:0

VIII. F:l
N:4

F:7
N:8

F5
N:7

F:3
N:6

F:3
N:6

F:l
N3

F:0
N:0

Ix. F:l
N:4

F:7
N:8

F:5
N:7

F:3
N:6

F:3
N:6

F:l
N:3

F:0
N:0

x. F:1
N:4

F:7
N:8

F:5
N:7

F:3
N:6

F:3
N:6

F:1
N:3

F:0
N:0

xI. F:l
N:4

F:7
N:8

F:5
N:7

F:3
N:6

F:3
N:ó

F:1
N:2

F:0
N:0

xil. F:1
N:4

F:7
N:8

F:5
N:7

F:3
N:6

F:3
N:6

F:l
N:2

F:0
N:0

osszesen Fzl2
N:48

Fz9f
N:97

F:ó5
N:89

F:39
N:75

F:36
N:72

Fz12
N:34

F:0
N:0

mindässz. 60 189 154 114 108 46 0

Ellátottak számaférfi: 256 fő
Ellátottak szźlmano: 415 fő
Ellátottak száma összesen: 671fő
A női eltátottak száma kb. másfelszeľese a férfiakénak.
koro sztályb a tartozik.

A legtöbb ellátott a 60-64 éves

,,Ť
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Tevékenysések I. il. ur. rv. v. vr. VII. vIII. x. x. xI. xII. Össz.

Esyéb If1 r76 137 179 tr7 r69 t4l 129 129 121 t20 r02 1647

Ugylntézéshez
seeítsémYúitás

l5 62 L'I 49 20 34 30 z5 31 26 32 32 371

Mentális tanácsadás l9 31 4',7 '76 4'I 49 38 JJ 28 50 6L 65 s44
Szabadidős prog-
ram

1014 l09l t0s4 1007 982 1.057 1028 I 133 1086 t020 l0l5 1004 12491

A tavalyi év azonos időszakához képest jelentősen növekedett az egyéb tevékenységek sáma. Ennek oka: a szakmai vezetés felhívta a

Látogatásĺ és eseménynapló adatok
Időszak: 2016.01.01 . . 2016.12.3|.

Íig1elmunket az egyéb tevékenységek bővítésének a lehetőségére, ilyenek a mosás, filrdés, vasalas. Ezen kíviil bevezettĺik a program.
tervbe az egészség percek néven futó foglalkozást, ennek keretében játékos vémyomásmérés történik' melyet tÖbben vesznek igénybe.
Az ĺjgyintézes ťekintetében megemelkedett az internetes ügyintézesek szźrÍfl4 elyrrészt az iidülési pźl|yázatok megjelenése nyugdíjasok.
nak, mĺĺsrészt az intemeten és telefonon történő szo|gáltatásoknakazügyintézése miatL

onként vállalt feladatok igénybevétele (fő)
Időszak: 20 1 6.0 1.01 . - 20I6.I2.3t.

Szabadĺdős pľogramok. eseménvek
Programjainkat és rendezvényeinket úgy állítjuk {issze, hogy figyelembe vessziik a k]ub-
tagok véleményét, javaslatait. Ügyeltink arrą hogy mindenki megla|áIja képességeinek,
érdeklődési k<jrének, egészségügyi és mentális állapotanak legmegfelelőbb elfoglaltságát.
Az intézmény célja minden rászorultnak segítséget nyujtáni az e|magźnyosodasuk megelő-
zésében, megsziintetésében és felmeľtilő problémáik megoldásában: hivatalos ügyintézés,
segélykérelem stb. Az egészségügyi, szociális és mentális gondozáS egyénre szabottan tör-
ténik. A taľgyévben tervezett progľamokat havi bontásban ľögzítettÍik, ani igazodik a gon-
dozottak egészségi źlllapotź.ŕroz, mozgás| illetve kultunílis ígényeihez. A kultuľális prog-
ľamokon kívül egészségfü és fizikai állapotuk megtaľhásáról is gonđoskodunk (Tv., rádió,
magnó, tarsasjátékok, heti és napilapok, házi könyvtár, gyógýoma, kiil<inböző állanđó
foglalkozĺfuok).
A foglakoztatás keretén beliil mindenki talál érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot: vaľ-
rás, kötés, horgolás, színezés, ragasztás, gyongyfhzés, papíľhajtogatás. Az eszkozöket és
ötleteket folyamatosan biztosítjvk az aktív időtöltéshez. Az ehhez szfüséges alapanyagok
megvásárlásáhozazosszegetazonkormźnyzatbiztosítja.

Hónap Fodľász Pedikűr Masszázs Gvógytoľna
I. T2 I2 20 4
il. l1 If 25

IIr. 16 I2 32 5

IV. lf 7 25 6
v. 13 I2 0 7

vI. T7 1,2 29 12

VII. 6 Tf 45 5

VIII. 6 7 I9 4
IX. fT 10 10 10

x. 11 12 3Z 2

xr. I 10 14 0

XII. 0 5 0 0
Osszesen: 133 123 251 62

ą,
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A higiénia fenntarŁísához fiirdési lehetőség biztosított (tusfiirdő, toľtilköző, hajszaľító).
A felsoroltakon kíviil zenés-táncos, illetve mrisoros renđezvényeket szeľvezĹink, továbbá
szírúlźz-, mozi-, múzeumlátogatźsra, kiranđulásra és nyaraliísra is lehetőség van. Igénybe
vehető szolgáltatasaink:kézi és gépi masszítozás (heti két alkalommal), gyógýoma (heti
egyszer' csopoľtos)' fodrász-pedikűľ (havonta), rendszeres véľnyomásmérés, technikai se-
gítségként gépi mosási lehetőség.
Internęt hasznáIat az idősek ktjrében egyre jobban terjed, maľ 5-8 fő használja a számukra
kihelyezett számitőgépęt. A többiek a mi segítségünket kérik naponta az internetes infor-
mációk megkeresésére.
Mentálhigiénés munkatárs segíti a klubtagok mentalis egészségének meg&zését, ami
egyéni segítő beszélgetésekből és csopoľtfoglalkozásokból ál1 heti egy alkalommal.
A Koszoru utcai tagóvodával együttműködési szerződésünk van. A pilisvĺiľösvĺáľi Napos
oldal idősek klubja 2012 őta testvérklubunk, köz<js ľendezvényeket is szervezĺiĺrk, interne-
ten is taľtanak kapcsolatot gondozottjaink egymással.
Havi programterwel dolgozunk, így előre tudnak klubtagjaink fęlkészülni, részt venni a
megÍervezett programokon. Célunk, hogy tematikus, strukturált foglalkozásokat tudjunk
biztosítani, így időseink napi, heti, havi programjaikat előre megtervezhętik. Allandó prog-
ramjaink: kézimunka szakkör, sütő szakkör, fĺlm klub-örökz<jld dallamok, kľeatív szakkcir,
fórum, tĺíľsas kor, színjátszó kciľ, kézimunka szakkör, kívĺínság (zenés) délután, kozmetikai
percek, filmvetítés, csocsó, és darts verseny.

Aprilis:
Május:
Június:

Július:
Augusztus:
Szeptember:
október:
November:
December:

Farsang, Valentin-napi kedves percek
Nőnapi kedveskedés, Mĺĺľcius 15. megemlékezés, Kirándulás
Pilisvöľĺjsvárľa
Föld napj a rendezvény, Cserkeszőlői gyógyfiirdő kirandulás
Anyák napja, Férfinap, olimpiai Spoľt délutźnazorczy kertben
Gyermeknap a Koszorú oviban, Józsefuiíľosi cĺgányzenekar fellépése,
Ceglédi sportnapokon való részvétel, Strasshoffi emléktúľa
Józsefuríĺosi sakkverseny
Hajókir:índulás a Dunán' teadélutáń a Tęrmészethrdományi Múzeumban
SzapparÉőző reĺđezvény, kö'zös sztireti mulatság a Napraforgó klubban
Idősek napi renďezvény, a Józsefrarosi cigányzenekar fellépése
Katalin bá|, teadéIutźn a Teľmészethrdomĺĺnyi Múzeumban
Karácsonyi ĺinnepség a Koszorú utcai óvodásokkal, és a Széchenyi

Szakko zépisko la diákj aivď

Étkezési adĺtok
Időszak: 2016.01.01 . - 2016.12.3I.

Hav

Hĺónap Etkezési
adagok
száma

Etkezési
adagok száma
normatívához

Osszes
étkezők
száma

Fizetős ebéd
H-P/adag

TM. ebéd
IJ-Pladag

Fizetős ebéd
hétvége

adag

TM ebéd

hétvége

adag

Befizetés
łisszege

január 690 495 30 435 60 140 f) 105275

február 78''t 618 aa
JJ 555 63 123 46 134850

marcrus 321 267 13 267 0 54 0 78510

W,, t07
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$ffi

ápriIis f98 f58 t3 258 0 4A 0 77088

május 53t 288 14 288 0 49 0 929',14

június 344 304 I4 304 0 40 0 95855

jú|ius 319 269 t3 269 0 50 0 79765

augusztus 334 294 13 294 0 40 0 85545

szeptember 32f 282 l3 282 U 40 0 8f2t0

október 293 249 t3 249 0 44 0 76980

november 259 f32 t2 232 0 27 0 87100

decembeľ 251 221 t3 221 0 30 0 75785

osszesen 4555 3777 194 3654 t23 677 101 1.071.937

Az étkezési térítési díjból befolý összeg 201'6.01. 01. - 12.3l-ig: 1.071.%7-rt.
A fenti időszakban térítési díj tartozása nem volt senkinek.
Havi átlagos étkezők sztlma|6,l6 fő
A fenti időszakban a felvett ebédesek szźlma2 fo, megszíint2| fo.

Az elvitellel és helyben tłirténő fogyasztás adatai (normatíva adatok)
Időszak: 2016.01.01 . - 2016.12.3I.

IIónap Étkezés módja
ReménYsugáľ

Etel
adas

Etkezők
száma

T.
helyben 320 t9
elvitellel t75 11

tL
helvben 4tl 2l
elvitellel 207 L2

m. helybęn 267 t3
elvitellel 0 0

IV.
hęlyben 258 l3
ę[vitellel 0 0

v. helvben 288 l4
elvitellel 0 0

VL helvben 304 T4

ęlvitellel 0 0

vII. hęlvben f69 13

elvitellel 0 0

VIII. helyben 294 t3
ęlvitellel 0 0

IX. helvben 282 l3
elvitellel 0 0

x. helvben 249 t3
elvitellęI 0 0

XL helybęn 232 L2

elvitellel 0 0

xII. helyben 22l t3
elvitellel 0 0

Ossz.
helvben 3395 t7l
eIvÍteIleI 382 23

%,
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Táľevi feltételek
A Reménysugar Időskorúak Klubjĺínak targyi feltételęi a tcirvényben meghatĺáľozottak sze-
rinti, a napi mfüödéstinl*rĺiz szfüséges eszközök hiĺánytalanok. Bejáľat aTavasnĺező utca
felől, helyiségek: folyosó, 2wC, I szeméIyzeti WC, 1 konyha, 1 pihenőszobą ami egyben
elsősegélyhelyként is szolgál, 1 ebédlő, 1 taľsalgó, 1 iroda" 1 öltöző és foglalkoztatásokhoz
e|őkészítő helyiség. A galériźn massziĺzs szoba és raktźttozási hely lett kialakítva, de al-
kalmas szupew iziő és kooľdinátori étekezl et megtaftásĺáľa is.
A2016. évi fejlesztés során, november hónapban 1 db légkondicionáló berendezés került
beszerzésre és felszerelésľe a nagy tiársalgóban.
2016. novembeľ 19-én elkezdődtek a klub felújítási munkálatai' Tisztasági festést kapott
minden helyiség, az ajtőkat, radiátorokat és a csöveket is lefestették. A konyha csúszás-
mentes padlóburkolatot, és egy új tá|a|ő ablakot kapott. A trírsalgó laminált padló burkola-
tot kapott, kezelték a salétromos falrészeket és lambériával boľítottfü. A gźľ'kazénokat
lehatĺĺroltak, és egy kétszźrný ajtóval |áttak el. A felújítási munkálatok december hónap-
banfĄeződtek be.

Személyĺ feltételek:
Jelenleg 1 klubkoordinátor, 2 klubgondoző és 1 technikai munkatars dolgozik a klubban.
Az eltelt időszakban 3 fő közfoglalkoztatott is segítette munkánkat.
A munkatĺíľsak folyamatosan továbbképzéseken és szupeľvíziókon vesznek részt.
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5. 1. 5. Víe-otthon Időskorúak Klubi a
Engedélyezett féľőhelyek száma: 60 fő.

Nyĺtva tartás: b.étfőtő| péntekig, 8.16 óľáig

A Víg otthon Időskoruak Klubjában 2016.januar 1-től decembeľ 31-ig terjedő időszakban
átlagosan, naponta 49 fot láttunk el. A fenti időszakban 9 fő új ellátott keľĹilt felvételre és 9

fiő ellátása megsziint.

Az ellátási és étkezési napok számának alakulása (noľmatíva adatok)
Időszak: 2016.01.0 1 . - 2016.12.3I.

[Iĺínap
Víg-

Otthon

I.
látosatás 983
étkezés 383

IL látosatás 1023
étkezés 402

ilr. LátogatźLs r046
étkezés 344

ry. látogatás 1078
étkezés 350

v. Látopatás 1081

étkezés 355

vI. Iźúogatás 111,9

étkezés 343

VII.
látoeatás 1048
étkezés 331

VIil. látosatás I 135

étkezés 360

IX.
látosatás r077
étkezés 352

x. Iátogatás 997
étkezés 327

xr. látogatás 1016
étkezés 350

XII.
látogatas 922
étkezés 355

Osszesen
Iátogatás 1252s
étkezés 4252

Kĺhasználtság aránya havonta :

Januáľ: 983:20 nap, ami átlagosan 49,I5
Februĺír: |023:2| nap, aľri átlagosaĺ49,7|
Maľcius: 1046:2I nap, ami átlagosan 49,81
Apľilis: L078:21nap, ami átlagosan 51,33

főlnap, kihasználtság
főlnap, kihasználtság
főlnap, kihasználtság
főlnap, kihasználtság

8r,9yo
8r,r&yo
83,IYo
85,55yo

€

tr2.,
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Május:
Június:
Július:
Augusztus:
Szeptembeľ:
október:
November:
December:

1081:21 nap, ami átlagosan 51,48 folnap, kihasználtság 85,78%o

1 | 19 :22 nap, ami átlagosan 5 0, 8 6 fó l nap, kihasználts ág 8 4,7 6%o

1048:21 nap, ami átlagosan 49,90 folnap, kihaszráltság&3,l7%o
1 |3 5 :23 nap, ami átlagosan 49,3 5 fó lnap, kihasználts ág 82,24Yo
1077:22 nap, ami átlagosan 48,95 fólnap, kihasználtság81,59%o
997:2I nap, ami átlagosan 47,48 főlnap' kihasználtság79,l2%o

1016:2I nap, ami átlagosan 48,38 fólnap, kihasználtság80,63%o
922:2| nap, ami átlagosan 43,90 főlnap, kihasználtság73,17Yo

Látogatási napok összesen: 12525
Kihaszná|tságz 12525: 255 nap = 49,12 főlnap 8|,86yo

Az e||átottak nem és koľ szeľinti megoszlása
Időszak: 2016.01.01 . - 2016.12.3I.

Hónap 40-59 évig 60{'4 évig 65{9 évig 70.74 évig 75-79 évig 80-89 évig 90év fe|ett

I F;2
N:2

F:10
N:3

F:4
N:10

F:5
N:5

F:0
N:5

F:2
N:6

F:0
N:0

n. F:2
N:2

F:10
N:3

F:4
N:10

F:5
N:5

F:0
N:5

F;2
N:7

F:0
N:0

III. F:3
N:l

F:l I

N:3
F:3

N:11
F:5
N:5

F:0
N:4

F:2
N:7

F:0
N:0

rv. F:3
N:l

F:10
N:3

F:4
N:11

F:ó
N:5

F:0
N:5

F:2
N:7

F:0
N:0

v. F:3
N:l

F:9
N:3

F:4
N:ll

F:5
N:5

F:0
N:6

F:2
N:6

F:0
N:0

vI. F:3
N:l

F:9
N:3

F:4
N:l1

F:5
N:5

F:0
N:6

F;2
N:6

F:0
N:0

vil. F:3
N:l

F:8
N:3

F:5
N:l I

F:5
N:5

F:0
N:6

F:2
N:6

F:0
N:0

vilI. F:3
N:l

F:8
N:3

F:5
N:l I

F:4
N:4

F:0
N:5

F:2
N:9

F:0
N:0

x. F:3
N:l

F:8
N:3

F:5
N:l1

F:4
N:4

F:0
N:5

F:2
N:9

F:0
N:0

x. F:3
N:l

F:9
N:3

F:3
N:10

F:4
N:5

F:0
N:5

F:2
N:8

F:0
N:0

xI. F:3
N:1

F:9
N:4

F:4
N:10

F:3
N:5

F:l
N:5

F:2
N:8

F:0
N:0

XTI. F:3
N:l

F:8
N:4

F:5
N:10

F:3
N:5

F:l
N:5

F..2

N:7
F:0
N:0

Osszesen F:34
N: 14

F: 109

N:38
F:50
N: 127

F:54
N:58

F:.2
N:62

F|24
N:86

F:0
N:0

Mindässz. 48 147 177 ttz 64 110 0

€l t3 lit
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Ellátottak számaférťĺ: 273 fő
Ellátottak szźĺmanő: 385 fő
Ellátottak száma łisszesen: 658 fő

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

nők aľánya magasabb, 60-69 év kĺjzĺjtti a legtobb klubtag.

Látogatásĺ és eseménynapló adatok
Időszak: 2016.0 1.0 1 . - 2016.12.31.

ugyeik elintézéséhez pld. számláikkal kapcsolatosan (viz, gáz, villany), mint 2015-ben. VannĄ akiket orvoshoz kell elkísémi, vagy

délutan maĺ haza kell kísérnĺ.ĺnk, hogy biĺonságban fudjuk őket.

Több olyan klubtagunk van, akik a folyamatos egyéni beszélgetésre, mentális segitségĺyujtĺásra taĺtanak igéný.

onként vállalt feladatok igénybevétele (fő)
Időszak: 2016.01.0l . - 2016.12.3I.

A klubtagok a gyógymasszázs és gyógýoma szo|gźitatast ingyen, mig a fodrászatot és a
pedikiĺľt jöveđelemtől ftiggően (kedvezményesen) vehetik igénybe, ami nagy segítség a
kisjövedelműeknek.
Haĺomhetente fodľászt és pedikűľt, heti két alkalommal gyógy masszázst és hetente véľ-

nyomás, valamint testsúlymérést is biztosítunk klubtagjaink számára. A higiénia fenrÍartźy
sź.Jloz fiirdési lehctősósct is biztosítunk.

Tevékenységek T. TI ilI. IV. v. VL VII. vIII. Ix. x. XL xII. Ossz.

Eeyéb 34 80 't9 47 55 56 40 56 46 25 46 t8 582

Ugyntézéshez
sesítsésnuiitás

19 z7 36 32 34 30 15 22 28 23 ĺ5 t5 296

Mentális tanács-
adás

30 66 64 49 63 44 l3 z7 t9 26 f0 9 430

Szabadidős
Drogram

983 1023 1046 1078 t08l ll19 1048 I 135 1077 997 t0l6 922 12525

A tavalyi évhez víszonyítvaf0|6.baľĺ az és mentális tanácsadások száma megnövekedett kémek segítséget az

Hónan Fodľász Pedikűr Masszázs Gvĺícvtorna
L 13 I2 9 0

II. I3 I2 22 0

ilL 8 T2 6 0

IV. 7 7 7 0

v. t3 12 T2 0

vr. 6 6 6 0

VII. 5 12 12 0

vIII. 6 t2 2t 0

rx. T2 t2 7 0

x. 5 11
a
J 0

xr. 7 t8 1,2 0

XII. 0 6 0 0

Osszesen: 95 r32 117 0

,ĺffi
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Szabadidős pľogľamok. események
Az e|Iátást újonnan igénybevevő klubtagjaink félnek az egyedtilléttől, taľsaságra egy kis
megéľtésre vágynak. Szívesen jönnek az intézméĺybe, ahol kulturális progľamokon kívül
egészségfü és fizikai állapotuk megőrzéséľől is gondoskodunk, színes pľogľamokka| sző-
rakoztatjuk őket.Intézményiink célja minden rászorultnak segítséget nyújtani az e|magźr
nyosodás megelőzésében a felmeľiilő problémák megoldásában. Figyelemmel kíséľjfü a
klubtagok mentális, egészségi és szociális helyzetének alakulását is. Hivatalos ügyeik inté-
zésében, nyomtatviĺnyok kitĺiltésében is segítségiilae vagyunk.
Köz<isségiinkben fontos a jó légkĺir megteremtése, igyeksziink megelőzní az időskoľi đep-
ľessziót, oldani az egyedtillétet és hangsúlyozni a valahova tartozást. Fontos számunkľa,
hogy tagjaink egy aktív, vidám klubéletet élhessenek meg.
Kiilönböző programok és szakktirĺik állnak az idősek rendelkezésére a szabadidő taľtalmas
eltöltésére, a társas kapcsolatok megéléséľe.
Pľogramjainkat igyekszünk úgy szervezni, hogy mindenki megtalálhassa az érdeklődési
kĺjľének megfelelőt. Rendszeľes foglalkozásainkon szívesen vesznek részt a klubtagok.
Kellemes elfoglaltságot jelent időseink szźtmára progľamjaink sokszínrÍsége, kdzös játékos
délutĺínok (tarsasjátékok, vetélkedők, tombolfü, ľömi verseny). Nagyon szeretnek kézi.
munkával foglalkozni (hímezni, kötni, horgolni, macikat varrni).
LehetőségĹink van egy közosségi keľt hasznáIatára, ahol klubtagjaink növénýermesztéssel
f,oSlalkozhatnak.
Allandó progľamjaink: - Kézimunka szakköľ, csoportos beszélgetések, irodalmi szakkĺir,
Íilmvetítés, kľeatív foglalkozások, kĺizös j átékos délutánok, kĺĺtyaklub.

Havi kiemelt programjaink

Január: oévbúcsúztató
Február: Farsang,MangalicafesztiváI'Tombola
Marcius: Nőnapi ünnepség, Március 15. megemlékezés, Húsvéti iinnepség
Április: Séta a Budai Váľban, Nyílt nap, Buszos kirándulás
Május: Anyák _mamák köszĺjntése a Napraforgó óvodások kis előadásával. Ci-

gźnyzenészek fellépése, Részt vettiink azoszikékklubja á|taL szervezettko-
zös progĺamon az orczy kertben, Kirándultunk a Normafahoz, Stľasshoffi
emléktúra
Juniális! Kĺjzcjs renđezvény a Napraforgó Idősek klubjában
Lecsófőzés (az eso miatt a közösségi kert helyett a klubban), Múzeumláto-
gatás aMagyar Nemzeti Múzeumba.
Hajókirĺĺndulás a Dunĺán, Gelléľt hegyen a Szikla Templom megtekintése,
Megemléke zés Szent Istvĺín tinnepéről, Látogatás a Természettudomĺĺnyi
Múzeumba.

Szeptembeľ: Névnapi Ĺinnepség, Közös sziireti mulatság a Delej klubban, Batyus bál,
Múzeumi délután a TTM múzeumban. Ki mit tud.

Június:
Július:

Augusztus:

október:

November:
December:

Idősek napja - cĺgźnyzenészek fellépésével, Megemlékezés az Aĺadi vérta-
nukról, Megemlékezés októb ęr 23 -rő|.

Katalin báL
Turek Miklós - verses színházba|átogatás, Mikulási tirľrep, Karácsonyi tin-
nepség a Napraforgó óvoda kis ovisainak fellépésével.

k".€ l1i
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Ezen kívĹil minden harmadik hónapban megiiĺrnepeltfü az abban a negyedévben aktuális
névnapokat.
Volt látas vizsgźiat is a klubtagok részére. Aktívan részt vettiink a Nemzeti Múzeum ĺĺltal
szewezettprogramban..Öltöztessiink fel egy fát|.'', aĺrliéľt jutalomként lehetőséget kaptunk
egy ingyenes Mŕrzeum|źiogatásratźr|atvęzętéssęl. Postai dolgozók ęlőadast taľtottak a pos-
tai kedvezmények igénybevételi lehetőségeiről. Tobb alkalommal kint voltunk a közösségi
keľtben, eltiltettĹik az onkormźnyzattő| kapott virágokat, pa|ántáztllĺ.k, beszélgettiink a
gyógynĺivények hatasairól. Lehętőséget kapfunk káptalanfiiredi nyaľalásra, de egészségi
állapotuk miatt sajnos kevesen tudtak igénybe venni. októberben idősek napja alkalmával
Jubileumi oklevelet kaptak a kerek évfordulós klubtagsággal rendelkező klubtagok. De-
cemberben k<jszöntötttik sziilinapjuk alkalmából a kerek évfoľdulós klubtagiainkat'.

Etkezésĺ adatok
Időszak: 2016.01.01 . - 2016.|2.3I '

Befolyt ebéd téľítési díj tisszege2016. december 31.ig: Í.782.235, -Ft.
A fenti időszakban téľítési díj lartozás a klubban nem volt.
A havi átlagos étkezőkszźlma:18'75 fő.
A fenti időszakban a felvett étkezők száma: 6 fő, megsztłnt étkęzok száma: 14 ťó.

Áz elvÍtellel és helyben tiiľténő fogyasztás adatai (normatíva adatok)
Időszak: 2016.01.0l . - 2016.|2.3I.

Hónap Etkezés módja
Víe.otthon

Etel
adag

Etkezők
szama

L helyben 165 11

elvitellel 218 I4

il. helyben T7I 11

elvitellel 231 I4

III.
helvben 219 T2

elvitellel 125 7

Iv. helyben 224 13

ęlvite11el 126 7

%
(r6

t14

Hónap |'tkezési
napok
száma

Etkezési napok
száma norma-
tivához

osszes
étkezők
száma

Fizetős
ebéd
H-P/
edes

TM
ebéd
H-P/
edep

Fizetős
ebéd
hétvége

TM ebéd
hétvége

BeÍizetés tissze-
ge

Január 542 383 f5 343 40 137 22 74.39s.-
Febľuár 524 402 25 360 42 106 t6 63.700.-
Március 470 344 19 302 42 106 20 58.995.-
Aprilis 470 350 f0 309 41 t02 t8 s0.040.-
Máius 478 35s 9 3t3 4f 103 z0 47.760.-
Június 429 343 6 304 39 72 I4 39.460.-
Jtĺlius 441 331 6 289 42 90 20 37.77s.-
Aususztus 448 360 314 46 72 t6 43.7|s.-
Szeptembeľ 440 352 308 44 72 t6 43.760.-

októbeľ 423 285 42 76 20 36.640.-

November 440 350 7 308 42 72 t8 39.990.-

Decembeľ 455 Jf) 313 42 80 z0 46.005.-

osszesen: 5560 4f52 225 3748 504 1088 220 t.7l12.235.-


