
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi ás Szociális
Bizottsága 2018. február 27-i ülésére

Sorszám:

Beszámoló a Szent Lázár

C Alapítvány 2017. évi munkájáról

t-l.

Döntéshozatal módja:

Egyszerű
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészíw;te:

Nyílt ülés Kovács Ildikó
Szent Lázár Alapítvány
Intézmények igazgatója

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 495/2017. (XL 30.) határozatával
jóváhagyta a 2018. I. félévre vonatkozó munkaten’ét. amely szerint az Ugyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2018. febwád ülésén tárgyalja meg a Szent Lázár
Alapítvány 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Kovács Ildikó intézményi igazgató, eleget téve a felkérésnek. megküldte az általa
készített tájékoztató anyagot, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Bizottságot. hogy a tájékoztatót megvitatni, és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottsága a Szent Lázár Alapítvány munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2018. február 22.

Mucsi András
bizottsági elnök
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2017. éves beszámoló
Szent Lázár alapítvány

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

A nappali ellátás helyszíne: 5630, Békés, Hunyadi tér 1/l.

Személyi feltételek:

Kreatív Ház Pszichiátdai Betegek nappali ellátása:

1 Fő intézményvető (szakdolgozó, 8 óra, szociális munkás)

6 Fő terápiás munkatárs (szakdolgozó, 4-8 óra, szociális munkás, szociális asszisztens,

szociálpedagógus, mentálhigiénés munkatárs)

Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételeknek a pszichiátriai betegek nappali ellátó intézménye

maximálisan megfelel.

Ellátotti nyilvántartás:

Januárban a nappali ellátásban résztvevők száma átlagosan 92 Fő, ebből a foglalkoztatottak

száma átlagosan 50 Fő.

Decemberben a nappali ellátásban résztvevők száma átlagosan 98 Fő.

December 29.-én 97 Fő nappali ellátottunk volt.

2017-ben 58 személyt vettünk fel a nappaliba, és 52 személy szűnt meg.

2017 évi támogatás összege:20.288.880 Ft

2017.04.01.-én a Szakmai ProEram a következőkben módosult:

- Az intézményben Fejlesztő foglalkoztatás van biztosítva, melynek programja a

Foglalkoztatási szakmai programban van. A foglalkoztatás feltételeit a 1993. évi Ill. törvény,

illetve a Munka Törvénykönyve szabályozza.



SZENT LÁZÁR ALAPÍTVÁNY
Székhely: 5630 Békés, Hunyadi tér 1/l.; P1’. 68.; Alapítványi központ: 5630 Békés, Hunyadi tér I/l
rel.: (+36-66) 643-588; e-mail: szentlazarbekes@t-online.hu; web: www.szentlazar.hu
Adószám: 18375839-2-04; számlaszám: 11733072-20018119-00000000

A nappali ellátás szolgáltatásai bövültek, az alábbiakban jogszabályi követelményeknek

köszönhetően:

• Foglalkoztatás támogatása, foglalkoztatottak kiválasztása álláskeresési technikákkal,

különböző mérésekkel, Pl.: Lantegi módszer

• Tanácsadás: az igénybevevő bevonásával történő jogait, lehetőségeit figyelembe

vevö, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelö vélemény-,

javaslatkialakitási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű

vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre,

magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére

irányul.

• Esetkezelés: az igénybevevö, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának

megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve

együttműködésen alapuló, tervszerű kapcsolat, amely során számba veszik és

mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait,

továbbá a2okat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok

elérésébe, újabb problémák megelőzésébe

• Pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs,pedagógiai, andragógiai és gerontológiai

eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat amely olyan viselkedések,

attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett

módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő

lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint

elérésére

• Gondozás: az igénybevevő bevonásával történö. tervezésen alapuló, célzott segítés

mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre

képes lenne, továbbá olyan rendszeres Vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása,

fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését,

illetve a családban. társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.

• Étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a

szolgáltatást igénybe Vevő lakhelyén szolgáltatónál egyéb étkezdében vagy

közterületen,
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Gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó akadályoztatottság

kompenzációjára szolgáló — gyógypedagógia körébe tartozó — komplex

tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja ás környezete képességeinek

legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója ás rehabilitáció

érdekében,

Felügyelet: az igénybe vevő lakó —vagy tartózkodási helyén, illetve a

szolgáltatásnvújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy

technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll,

• Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése

mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi

ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló

lehetőségek ás eszközök biztosítása. ha ezt saját háztartásban vagy annak hiányában

nem tudja megoldani,

• Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, Vagy az igénybe

vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi

programok. családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek

más módon nem oldhatóak meg,

• Készségfejlesztés: az igénybevevö társadalmi beilleszkedését segítő

magatartásformáinak. egyéni ás társas készségeinek kialakulását, fejlesztését

szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok

gyakorlására.

• Lakhatás: az életkorhoz egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy helyzethez

igazított, rövid vagy hosszú távú lakhatási lehetőség, amely elősegíti a személyes

biztonságot és az emberi méltóság megőrzését, a tanulásban a foglalkoztatásban, ás

a közösségi életben való részvételt, illetve a családtagok közötti kapcsolat

fenntartását,

• Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének

közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns

szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott

szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják,
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Közösségi fejlesztés: egy településrész, település Vagy térség lakosságát érintő

integrációs szemléletű. bátorító-ösztönző, informáló. kapcsolatszen’ező

tevékenység, amely különbözö célcsoportokra Vonatkozó speciális igényeket tár fel,

szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg,

Érdekvédelmi lehetőségek:

Az Alapítvány biztosítja dolgozóinak, a Magyar Dolgozók Szakszenezetébe való belépés

lehetőségét. Belépés esetén, a szakszervezeti díjat alapítványunk a munkabérböl levonja és

továbbutalja a szakszervezet részére.

A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok:

A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok az alábbiak

szerint módosultak: 2017. január 31.-én kelt határozat alapján a Szent Lázár Szociális

Központ nappali ellátó intézmények igazgatója a következők szerint rendelkezik:

Az 1993! III. Szoc. Tv. 115 * (2) pontja értelmében „ Ha az intézményi térítési díj

számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla”

Evéb idnybe veheő szolgáltatások(melyek nem jouszabálvi követelmények):

-Uszodabérletet, színházbérletet igény szerinti biztosítása (Ezen szolgáltatások rögzítettek a

munkahelyi egészsétervünkben is)

-Életrevalók klubja (Daganatos betegek Klubja)

-Ortopédiai szakrendelés

Ppszichológiai és pszichiátriai tanácsadás

-Főzőklub

Pályázatok:

- Békés városban működő civil szervezetek támogatása SZEB(B)É újság megjelentetése

Békés városában 2017.05.20 — beadott. Esemény: 35.000.- Ft. támogatásban

részesültünk, ezt az összeget az Újság elszámolására használjuk fel.
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- ROM-RKT-17-B-0065 roma pályázat beküldve 2017.04.08.-án. 500.000.- Ft-ból,

250.000-ft-ot nyertünk

- dm támogatás pályázat beadva 2017. Június, esemény 2017.09.24. — (Szív világnapja)
Nem nyert.

- FOF 2017, leadva 2017. szeptember, Kezdés-befejezés időpont: 2017.10.01.-
20 18.06.30. Forráshiány miatt elutasításra került.

- FOF 2018, leadva 2017. december 21.— elbírálás alatt

Pro%ramj aink:

Farsang 2017.02.1 7.

Most is, mint mindig mindent megtettünk annak érdekében, hogy elűzzük a telet. Beöltözőink

közt voltak pancsoló kislányok, helyesebben „Pancsoló család”, Madárijesztő, Kalóz, ..By

Alex” Tigris, Szörnyella de frász. Fegyvertelen katona, Szakácsnő, Paplan-párna, Műtős,

Beteg, Gyógyszerész, Börtönőr, és a Grease musical szereplői is. A jókedvű felvonulás után

volt egy kis tánc, közben a közönség szavazott a legjobb jelmezes felvonulóra. Tombolahúzás

alkalmával ismét sok értékes ajándék lett kisorsolva, a közönségdíjas pedig a „pancsoló család

..lett. Ők egy nagy tortán osztozhattak.

Tánc, nevetés után délben megebédeltünk, a menü babgulyás és farsangi fánk volt. Mindenki

nagyon jól érezte magát.

I
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Március 17. Élelmiszerbank osztás

Az idén először sikerült Élelmiszerbankos adományokat osztani a rászorulóknak. Ezúttal 302

fő részesült csomagban, továbbra is együttmüködünk az Élelmiszerbankkal igy reméljük még

az évben többször lesz lehetőségünk ilyen segitséget nyújtani.

Március 20. Kiállítás a Galériában

A boldogság keresése az emberi lét egyik alapvető célja, hangzik ez el az ENSZ 2012-ben

kiadott határozatában, melyben március 20-át a boldogság világnapjává nyilvánította.

Az emberek folyamatosan törekednek megteremteni önmaguk boldogságát, és igyekeznek

másokat is boldoggá tenni. Sokszor ez nem szavak, vagy tettek útján megy végbe, hanem
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művészi alkotások által manifesztálódik, boldogságot okozva az alkotónak, aki kifejezheti

érzéseit művein keresztül, és a szemlélőnek, aki örömét leli az alkotások megcsodálásban.

Ezen a kiállításon olyan személyek alkotásait láthattuk, akik nagy örömüket lelték műveik

elkészítésében. Az itt kiállított alkotások létrehozói. most lehetőséget kaphattak arra, hogy a

bennük rejlő értékeket, érzéseket és képességeket alkotásaikon keresztül képviselhessék. Békés

város szociális intézményeinek munkatársai, ellátottai az alkotók, nagyon büszkén vették át az

ez alkalomra készült emléklapokat.

S 4
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Március 27 Életrevalók klubja

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a foglalkozás ebben az évben, egyre több

taggal egyre családiasabb a hangulat. Minden hónap utolsó hétföjén vannak az alkalmak.

Április 24 Életrevalók klubja

Különleges kiránduláson vehettünk részt Kertészné Julika jóvoltából. A házi babagyűjteményét

mutatta meg nekünk, amit évek óta gyűjt és nagy becsben tart. Kellemes családias légkör

alakult ki ez alkalommal is, csapatunk egy Új klubtaggal is bővült, reméljük, hogy sokáig

élvezhetjük a társaságát.
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Április 26-27-28-án, a Rákbetegek Országos Szervezete találkozót tartott

klubvezetők és egyesületi vezetők részére. Debrecenben egy három napos

rendezvénysorozaton, csapatépitésen vehetett részt egy kolleganőnk. A szervezetbe lépésünk

óta ez volt az első rendezvény, amelyen a klubvezetőnek lehetősége nyílt megismerni a

R.O.SZ. müködését, az elnököt és a klubvezetö társakat. Városnézés alkalmával a résztvevők

megnézték az egyetemet, a nagy templomot, a főtéren lévő Turul madarat ábrázoló szökökutat.

elfogyasztottak egy finom fagylaltot, és még élményfürdőben is tartózkodtak egy kicsit.
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Május 17. Anyák napja

Közel 60 Fő vett részt az idei Anyák napi ünnepségünkön. A szomszéd óvoda kis manói adták

elő a közönséget mindig megható műsort. Intézményünkben foglalkoztatottak, ill., ellátottjaink

között van jó néhány nagymama, vannak, akiknek az unokájuk is ide az óvodába jár, ezért

különösen fontos mindig a számunkra ennek a rendezvénynek a megszervezése.

Ebben az évben is folyik az Ortopédiai rendelés. Minden hónap első és
harmadik péntekén 13-15 óráig fogadja Dr. Papp Attila az érdeklődőket.

Élelmiszerbank budapesti találkozó. 2017. 05. 04.-én két kolleganő vett részt a

Budapesten megrendezett szokásos éves szervezeti tájékoztatón, melyen a szervezet
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működését. az adományok nyomon követésének fontosságát, a támogatók arányos segítségét

ismerhették meg a résztvevők. Továbbra is élvezhetjük az Élelmiszerbankkal való

együttműködést. és azon dolgozunk, hogy minél gördülékenyebb legyen a rászorulók segítése.

2017.05.25. Rákbetegek Országos Szervezete Küldött Gyűlés Budapest

Az Életre valók klubjából egy fő vett részt a megrendezett Küldött gyűlésen. Napirendi pontok

között volt a vezetőségi tagok választása, az elnökségi tagok megválasztása, a költségvetés

elfogadása stb.

2017. 05.26. Textil termék összeállítói vizsga

A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium szervezésében a

Békés Városi Munkaügyi Központtal együttműködve szerveződött a második tanfolyam.

II fő tanulhatott a tapasztalt gyakorlati oktatóinktól, vízsgamunkára a saját méretre szabott

szoknyát, pincér kötényt és hangedlit, kezdő szinten de sikeresen megvarrták.

.1
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Reggeli tornával kezdtük a napot Római Tibor jóvoltából megmozgathattuk egy kicsit

magunkat. A kellemes bemelegítés után, három asztal mellett volt lehetőség játszani különböző

ügyességi játékokat. A legaktívabbak és a legtöbb pontot gyűjtök ajándékot kaptak, illetve

minden résztvevő kapott egy-egy apróságot vigaszdíjul a részvételéd.

A gyertyaoltás bekötött szemmel, az almatorony építés, lufi borotválás és a pudingetetés mind

nagyon szórakoztató játékok voltak.

A nap fénypontja, a marhapörkölt volt, amit az egyik foglalkozÉatás vezetőnk főzött kis

segítséggel, mindenki nagy örömére.

05.30. Főzés — Egészségnap
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Születésnap a gyulai daganatos betegek klubjában

Daganatos betegek és barátaik klubja megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából vettünk

részt néhány Életrevalók klubtaggal Gyulán. 2017.06.14.-én a Békés Megyei Központi Kórház

Pándy Kálmán Tagkórház Árvay termében megtartott ünnepségen. Dr. Pikó Béla a klub

pártfogója az elmúlt 30 év történések foglalta össze a rákkutatás és a kLub fejlődése

szempontjából. Dr. Bécsei István a kórház vezetö főorvosa kihangsúlyozta, mennyire fontos a

megelőzés és a szűröprogramok, hiszen manapság már többféle rákbetegség is gyógyhható, ha

kellő időben diagnosztizálják. Terveink között szerepel egy békési szűrőprogram

megszervezése a későbbiekben.

2017. 06. 21. Koraszülött mentőautóra gyűjtött a Szent Lázár Alapítvány
Az összegyűjtött 400 000 Ft adomány átadása 2017.06.21-én Gyulán az Erkel Ferenc

Művelődési Központban történt dr. Adbu[rahman Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentö

Alapítvány kuratódum elnöke részére. Az átadásban Apáti Benee segített, aki maga is

koraszülöttként látta meg a napvilágot. Az átadón a Szent Lázár Alapítvány dolgozója, Veres

Győző által készített és felajánlott festmények is átadásra kerültek. a két legnagyobb összeget

felajánló, a Kegyelem Gyülekezet Egyesület és a Hetednapi Adventista Egyház Békési

Gyülekezete részére.
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2017. 06. 26. Életrevalók klubja

Ez alkalommal vendégül láttuk Dr. Kiss Anita onkológust, aki nagy segítségünkre volt a

szakkifejezések értelmezésében. Segített még egy kicsit megérteni a „másik oldalt” milyen a

beteg orvos szemmel. Barátságos természetű doktomő az Anita, terveink közt szerepel, hogy

hosszabb távon ápoljuk vele a kapcsolatot. Mindenki örült a vendégünknek hasznos dolgokat

mondott.
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2017. 06. 29. Szegedi Vadaspark látogatása

Ismét eljött a kirándulások ideje, ez alkalommal a szegedi Vadasparkot tűztük ki célul. Közel

hatvan fővel mentünk cl, az időjárás kicsit megviccelt bennünket, de hál’ Istennek mindenki

nagyonjól érezte magát.

lett.
2017 első félévben 40 ellátottunhak szűnt meg az ellátása, és 38 Új ellátottunk
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Megrendezésre került a Szent Lázár Alapítvány első gyerektábora. A Hetednapi Adventista

Egyház békési gyülekezetének közreműködésével, hiszen ők biztosították a helyszínt. 13

gyerek volt jelen. A tábort a szociális szférában dolgozó szülők gyerekei, illetve az Adventista

Egyházból való gyerekek alkották.

Július 24-28. Gyerektábor 1. hét
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Július 28. Túrkeve - fürdőzés

Ezen a pénteki napon 39 fővel indult a busz a túrkevei strandra. Jó hangulatban telt cl Így a

nap, mindenki megtalálta a Számára legideálisabb medencét.
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Július 7-11. Gyerektábor 2. hét

Véget ért a gyerektábor második hete! Lehetőségük volt

elfoglaltságokra, szabadtéri játékokra, énektanulásra. Pénteken

Póstelekre, majd a Csaba Parkba, ahol mindenki nagyon jól érezte

részt a tábor második hetén.

a gyerekeknek kreatív

kirándult a kis csoport

magát. Kb 10 gyerek vett

%Z!J’ 7[} ji
I
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Július 17-20. Csapatépítő Horvátországban

Csütörtök hajnalban elérkezett a busz indulásának időpontja! Csütörtökön a déli órákban

érkeztünk meg a Plitvicei tavakhoz, ahol rengeteg vízesést láthattunk, és „átlátszó” tiszta

tavakat. Utána elindultunk az első szálLáshelyünkre, Crikvenyicára, egy háromcsiLlagos

szállodába. majd másnap reggel Kraljevicában, egy kétcsillagos szálláshelyen szálltunk meg,

ott 2 éjszakát töltöttünk. Lehetőség volt Wrdésre. gyalog túrákra, pihenésre. Vasárnap reggeli

után kis időt töltöttünk még Opatián, utÉma Magyarország felé vettük az irányt. Este fél 11

körül értünk Békésre. A szokásos éves csapatépitő kirándulásunk ismét alkalmat adott arra,

hogy a kollégák közötti esetleges konfliktusok tisztázásra kerüljenek.
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Július 17-22. Informatikai képzés

4 nap alatt megtörtént a GINOP-6.I.2-15 Digitális Szakadék Csökkentése informatikai képzés

a Kunyadi tér l/l. alatti telephelyen. A 15 jelentkező személyből 14-eti voltak jelen a

képzéseken. Jó hangulatban telt a napi kb 6 órás képzés.

Augusztus 28. Életrevalók klub

A klubban 8-an voltunk jelen, ez alkalommal megbeszéltük a 2017.-es évi programot, illetve

távlati terveket beszéltünk át Dr. H. Kovács Eszter vezetésével.

Szeptember 1-2. Madzagfalvi napok

A Bagoly vendéglő mögötti részen állt az alapítvány sátra felállítva. Több lehetőség közül

választhattak az ide látogatók: arefestés, csillámtetoválás, kaviesfestés, gipsz figurafestés,

színezés, rajzolás, valamint pénteken a Vakok és Gyengén látóktól érkezett két személy, akik

bemutatták az érdeklődőknek a braille-írást speciális írógépen, illetve bekötött szemmel

különböző feladatokat tehetett elvégezni.

-Ctr
-
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Szeptember 13. Élelmiszeresomag átadása

Élelmiszercsomagot juttatott el az alapítványunktól Apáti-Nagy Lajosné és Palotásné Balog

Erzsébet egy Zsadányi rászorulónak, Gyöngyösi Sándornénak és családjának. Gyöngyösiné e

mailen kereste meg az alapítványt azzal a céllal, hogy élelmiszert ajánljuk fel nekik. 4

gyermeke van, közülük 2 saját gyermeket (13, és 18 évesek) és 2 unokát (7 és 5 évesek) nevel.

A férje közmunkás, ő pedig ápolási ellátáson van otthon, mert a nagyobb lánya súlyosan sérült.

Az élelmiszercsomagnak nagyon örült, hosszasan mesélt az életükről, és nehézségeiről.

Előre fél a téli időszaktól, mert nincs tüzelőjük, a gáz pedig nincs bekötve. Több heLyen

próbálkozik segítséget kérni, van, ahol segítenek, van ahol nem.

A zsadányi Önkormányzattal is felvette az alapítványunk a kapcsolatot, akik szintén szokták

segéllyel, és egyéb lehetőségekkel támogatni. Alapítványunk tehát nemcsak békési

rászomlókon segít.

Szeptember 14. Kinti lábazatfestés

14.-én Varga Levente és Mohácsi Gyula elkezdték a külső lábazat festését. Reggel kezdték,

délutánra be is fejezték a munkálatokat. A festést az tette szükségessé, hogy az épületen

utólagas falszigetelést hajtottunk végre (aláinjektálásos technikával).
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Szeptember 18-20. MÁK, SZGYF ellenőrzés

Hétfötől szerdáig ellenőrzés volt az alapítványnál. Nem találtak hibát az ellenőrzés folyamán,

visszaíizetendő sincs. Nagyon simán, és rendben zajlott az ellenőrzés mindhárom napja.

Szeptember 25. Életrevalók klub

A szeptemberi klubfoglalkozáson 8 személy jelent meg, Szerencsiné Marika olvasott fel egy

igaz történetet, mely arról szól, hogy egy 40 év körüli férfit vi]Iámcsapás ért, és elveszítette az

emlékezetét. A történetet megvitattuk és saját életünkre veti tettük.

Szeptember 26. Főzőldub meglepetés ebédje a nappali ellátottak számára

A főzőklub ebédet főzött a nappalisok számára. Tökfőzelékkel és májgaluskalevessel

kedveskedett a klub.

Szeptember 27. Csalamádé a Teleki ovinak

I vödör, 15 kg csalamádét adományozott az alapítvány a Teleki utcai óvodának Mihály napi

vásár programjukhoz. A gyerekek ezt kis befőttes üvegekbe fogják elrakni.

Szeptember 28. Csoportfoglalkozás

Ezen a napon lehetőségünk nyílt esoportfoglalkozást tartani, konfliktuskezelési kérdőívet

töltöttünk, stressz tesztet, önismereti tesztet, illetve egy rajzos személyiségtesztet. A résztvevők
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megerősítették a tesztek pontosságát, és örömmel vették tudomásul, mely személyiség típushoz

tartoznak.
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Elbúcsúzwnk egyik dolgozónktól, aki a mai nap dolgozott itt utoljára, hiszen ezután a

Szeptember 28. Új autó

Az alapítvány a mai napon hozta el Új céges kisteherautóját, egy kétszemélyes Dacia Dokkert.

Szeptember 29. Elek Gáborné nyugdíjba ment

nyugdíjas éveit tölti. Rengeteg süteménnyel kedveskedett mindenkinek.
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Szeptember 29. „Képzés” — szociális törvény

Szerencsi Károly Jött az alapítványhoz egy „képzést” tartani a szakdolgozók részére a szociális

törvényről.

Szeptember 29. I. Szupervízió
Seeberger Netta, a Hajnal István Idősek Otthona igazgatója szupen’iziót tartott 5 szakdolgozó

részére.

Október 05. Kreatív foglalkozások

Október 5.-én lehetősége volt 13 személynek ajtódíszek, adventi koszorúk készítésére,

valamint további 7 személynek kreatív főzö foglalkozásm a tankonyhában, ahol paprikás

kwmplit készítettek.
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Október 13. Szent Lázár Kupa a Petőfi utcán

Megrendezésre került a 3. szent Lázár Kupa a Petőfi utcai telephelyen. Nagyon jó hangulatban

telt, sokan neveztek be a játékokra, melyeken nagyon jól szórakoztak, de mindemellett tétje is

volt a játéknak, hiszen az első három helyezett egy Szent Lázár Kupát és egy-egy

ajándékcsomagot kapott. Délben a közös ebéd után felszeletelték a nagy Szent Lázár tortát Is,

melyből mindenki kapott. Ajó hangulatot ebéd utána karaoke, biztosította.
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Október 13. II. SZEB(B)É újság megjelenése
Ezen a pénteki napon lett kiszórva Békés városában a SZEB(B)E újság, mely 8000 példányban

készült, és jutott el 8000 báztartásba.

Október 17-18. Ovisok a savanyítóban
Egyik nap a Korona utca egyik, másnap a másik csoportja látogatott el a savanyító üzembe,

ahol megnézhették a gyerekek a káposzta taposását, valamint a savanyú káposzta készítésével,

illetve megkóstolhatták a gyalult káposztát, torzsát, savanyú káposztát.
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Október 26-27. Élelmiszerbank osztás

Ebben az évben másodszor kapott tartós élelmiszert az alapítvány az Élelmiszerbank

jóvoltából, mely október végén kiosztásra is került. Közel 300 élelmiszercsomag került

átadásra.
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Október 30. Életrevalók Klub

Baligáné Szűcs Irén Márton napi előadást tartott, 9-en jelentek meg ezen az alkalmon.

November 27. Életrevalók Klub

Baligáné Szűcs Irén múlt havi előadásáról Totót töltöttek a résztvevők, illetve Szerencsiné

Marika Olvasta fel a megkezdett könyv folytatását.

November 30. MÁK ellenőrzés foglalkoztatásra

December 06. Mikulás

December 06.-án elérkezett a Mikulás napja, amikor minden dolgozó Csomagot kapott.

Nagyon örültek a mikulásesomagoknak, boldogan keresték melyik kié.
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December 12. „Én is tudok segíteni”

A Szent Lázár Alapítvány 2017-ben is megrendezte Én is tudok segíteni! adománygyüjtő

akcióját, melynek keretében, ebben az évben 2 óvodát sikerült támogatni. Az egyik az Újvárosi

tagóvoda, a másik pedig a Hunyadit téri tagóvoda volt. Az idei adományozás alkalmával, a

gyerekek ellátogattak a Szent Lázár Alapítvány telephelyeire, ahol előadták zenés-verses

karácsonyi műsorukat. Ezt követően Béres Istvánné a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

igazgatója, valamint az óvodák vezetői, Lipcseiné Jakucs Anikó és Tokai Ferencné vették át

Alapítványunk felajánlásait, melyekkel az óvodák eszközkészletét támogattuk ez alkalommal.

Majd a Magyar Élelmiszer Bank által felajánlott élelmiszercsomagokból részesültek a

gyerkőcök, melyeket a Szent Lázár Alapítvány dolgozói osztottak szét számukra. A program

zárásaként a gyerekeket teával és nápolyival kínáltuk.
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December 08. Adomány rászoruló családnak „Én is tudok segíteni keretén
belül”

Á mai napon Békés város egyik rászoruló kisgyermekes családnál jártunk, ahol egy 3 éves

kisgyermeknek játékokat, illetve egy Új hitóbiciklit aján]ott fel az alapítvány.

December 15. Karácsonyi ajándékosztás

II

2017.-ben is lehetőségünk volt egy egész csirkét ajándékozni a dolgozóknak.
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December 11. A daganatos klub évzáró vacsoráját Szeverényi Bamabás is

megtisztelte jelenlétével, ízelítőt kaphattunk saját verseiből.

December 18. Évzáró ebéd

Karácsonyi Ünnepi ebédÜnk december 18.-án volt megrendezve, melyen összesen 140 fő vett

részt.

Ez alkatombóL a dolgozók, illetve a szakdolgozók is készüttek műsorokkal. Később volt

fényképekből összeállított vetítés, nosztalgikus hangulatban nézhettÜk meg az elmúlt év

eseményeit. A tombola ez évben is nagy sikert aratott.
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Osszegzés

A Szent Lázár Alapítvány 2006 óta működteti pszichiátriai betegek nappali ellátását Békés

városában. Az eddigi ellenőrzéseink szerint szakmailag maga színvonalon teszi ezt. A

beszámoló itt-ott tartalmaz olyan programokat is, amelyek nem kifejezetten tartoznak a nappali

ellátás körében. mini inkább alapítványi. eivilszenezeti feladatokat jelentenek. Mindazonáltal

ezek az ..ecyéb” (inkább civil) tevékenységeink nagymértékben támogatják a nappali ellátás

magas színvonalú működését. Szakmai személyzetünket tekintve nagyon magasan képzett,

rátermett munkatársakkal dolgozhatok együtt. amely tény azért is fontos, mert a szociális

ágazatban igen nagy a szakemherhiány. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években arra

vonatkozó próbálkozásaim, mely szerint együttműködést kell gyakorolni a szociális

szen’ezetekkel. iskolákkal. óvodákkal. sikeresnek mondhatóak. azonban érezhetően vasi még

mit esiszolni e téren. Bízom abban, hogy a város is egyre inkább elismeri alapítványunk

hasznos és hatékony munkáját, és a szociális vagy egészségügyet érintő pályázataiban

lehetőséget kaphatunk, eddigi tudásunk kamatoztatására.

Kovács

11)i gazgato
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