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Nyílt ülés Bodorló Borbála intézményvezető

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 495/2017. (XI. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2018. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az Ugyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2018. márciusi ülésén tárgyalja a Közösségi Misszió
munkájáról szóló tájékoztatót.

Bodorló Borbála intézményvezető eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített
tájékoztató anyagot, amelyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati lavaslat:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottsága a Közösségi Misszió 2017. évi szakmai munkájáról szóló
tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2018. március 22. ‚t::-L’: ‚

Mucsi András
bizottsági elnök
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Polgármester Úr
Ikt.sz: 03.14/2018KM

Békés Város
Önkormányzata

5630 Békés, Petőf, u. 2.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Közösségi Misszió képviseletében, a Polgármester Úr megkeresésére í rom tájékoztató

levelem a Tisztelt Önkormányzatnak a 2017 évben még a Közösségi Misszió fenntartásában

lévő. az önkormányzat területén is működő Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 5600

Békéscsaba, Csaba köz 1.) 2017. évi szakmai munkájáról Békés városában.

Örömmel vettük, hogy a településen működő szociális szolgáltatóként meg lettünk keresve és

a Tisztelt Polgármester Ur felkérésre tájékoztathatjuk az Onkormányzatot a településen

végzett társadalmi szerepvállalásunkról.

A Humán Szolgáltató Közponmnk által a Békésen elérhető ellátások köre az 1993. évi III. tv.

62 *-ában foglaltak szerinti étkezietés, valamint ugyanezen törvény 63. *-ában foglaltak

szerinti házi segítségnyújtás alapszolgáltatások.

A Közösségi Misszió munkahely teremtőként és munkáltatóként 15 személynek biztosít

gondozási tevékenységet, 10 főnek munkaszerződés, 5 főnek kinevezés útján. A feladatot

eHátók közül 6 fő szakképzett, míg 4 főjelenleg már szakképzésben vesz részt.

Egyházi intézményünk mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ne csupán

szolgáltatóként működjön. hanem egyben szolgáljon is a társadalomban segítségre szoruló

emberek számára.

Közösségi Misszióval Békés városban január elsején 101 fő szociálisan rászoruló személy

rendelkezett a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásra megállapodással. Ebből 59 fő személyi

gondozásban 42 fő személyi segítésben részeszült. Ev közben Új ellátott felvételére nem került

sor, 24 ellátott gondozása megszűnt, igy 2017. december 31. napján az ellátotti létszám 77 fő

volt. Megszűnés oka: intézményi elhelyezés, vagy elhalálozás.

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte

már nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma növekvő tendenciát mutat. A házi

segítségnyújtás adta lehetőségeket elsősorban az idősebb korosztály, az egyedül élők, vagy

egészségi okok miatt rászorulók veszik igénybe. A családok számára nagy segítséget jelent,

ha a hozzátartozók mellett egy szakképzett gondozó is besegít az idős családtag gondozásába.
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Békés városában hétfötől-péntekig 730_ 16 óráig
Szervezetünk a házi segítségnyújtás szolgáltatást 2017.
térítésmentesen nyújtotta az igénylők részére.

biztosítják a gondozók az ellátást.
évben is a korábbi évekhez hasonlóan

Törekszünk továbbra is a személyre és élethelyzetre szabott segítségnyújtás biztosítására
minden ellátott számára. szakszerű. emberközpontú és jó kapcsolatokon alapuló gondozás
keretein belül.

A szociális étkeztetést részben Békés városában működő egyéb főzőhellyel kötött szerződés
keretében biztosítjuk, segítve ezzel a helyi vállalkozásokat azza’, hogy az ellátottainknak
juttatott ételeket tőlük vásároljuk.
Partnereink:

• Pince Borozó Plus Vendéglátó és Kereskedelmi Kik
• Tópart Vendéglő ás Panzió
• Ne-Ba Világa Kik.

Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorukaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk
miatt.
A feladat ellátást az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi.
Lehetőség van igény szerint az ebéd elvitelére, valamint azoknak az ellátottakink, akiknek
egészségi állapotuk miatt nehézséget okoz az étel elvitele lakására szállítjuk azt,

Étkeztetés keretén belül az ellátottak számának alakulása 2017. évben:

Elvitel Lakásra szállítás
2017. január 1. napján 7 354
megállapodások száma
Ellátásba Vettek száma 3 125
Ellátásból kikerültek száma 2 145
2017. december 31. napján 8 334
megállapodások száma

Étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgákatásokkal kapcsolatosan
nem volt.

panasz ügy 2017. évben

A Közösségi Misszió Humán Szolgáltató Központja a településen éLŐ etlátottaink szociális

közösségi
RMisszió

Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther u. 20 ísz. 2. Tel/fax: 66/633-011

Az ellátottak demoráíiai mutatói kor és nem szerinti megoszlása 2017. évben
40-59 év 60-64év -69 70-74 75-79 80-89 90- x év

l’ éV óv óv
Nők 12 7 11 13 27 2
Férfiak Ii 2 1 3 4 4
Összesen:10 9 12 16 131 j6
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ssztó
segítésére, étetminőségének javítására törekszik a gondozói segítségével és bízunk benne,

hogy a Tisztelt Önkormányzat is megelégedettséggel fogadja szolgálatunkat Békés városában.

Megköszönve tiszteletteljes bizalmukat. kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Koo ‘f W1I 6
Békéscsaba, 2018. március 18. 5t9ésca

Bodorló Borbála
Közösségi Misszió
intézményvezető
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