
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-i ülésére
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Tájékoztató a Békés

%J ‚I városban élő időskorúak

‚7 I • helyzetéről
Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészücile:

Nyílt ülés Kádasné Öreg Julianna, BVSZSZK
igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 495/2016. (XI. 30.) határozatával
jóváhagyott, 2018. első félévére vonatkozó munkaterve szerint a Képviselő-testület a 2018.
májusi ülésén tárgyalja meg a Békés városban élő idöskorúak helyzetéről szóló tájékoztatót.

Kádasné Öreg Julianna igazgató asszony eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa
készített tájékoztató anyagot. melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés városban élő időskorúak
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. május 15.

lz Cá or

Igármester

Jogi ellenjegyző

Penzugyi e]lenjegyzo
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Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ idősek
nappali, valamint demensek nappali ellátásáról 2017. évben

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a Békési Kistérségi lntézmén lenntartóTársulás által fenntartott a személyes gondoskodás alap és szakoshott ellátások Intézménye.Müködési kereteit a Szervezeti és Müküdési Szab%zat, a feladatellátásra vonatkozóiránymutatásait a kidolgozott szakmai programok tartalmazzák.
Az integráltan működő intézmény tevékenységi köre az Alapitó Okirata szerint:család- és gyermekjóléti központ, étkeztetés. házi segítségnyújtás. jelzörendszeres házisegítségnyújtás. támogató szolgáltatás. közösségi ellátás. nappali ellátások (idősek.fogatékosok. hajléktalanok. detnensek). átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások(hajléktalanok). fejlesztő foglalkoztatás. gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi).

Az intézmény személyi, tárgyi, működési ás szuk,nuiJellétek’i:A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ személyi Iltételei az 12000 (1.7.) SZCSMrendeletnek megfelelő. 2017-ben 64 fö dolgozóal működött az intézmény. A munkavállalókszakképzettsége köze! 100 %-os. a dolgozók szakirányú továbbképzése folyamatos.A tárgyi minimum kltételek adottak. a telephelyek állagmegörzése Főként azintézményen belüli fejlesztő foglalkoztatottak munkája révén valósul meg.
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ önálló gazdálkodási szervezettel nemrendelkezik. Gazdálkodási feladatait a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsöde látja cl.

A Képviselő k’stület ‚nnnkak’n’e alapján niegkén tájékoztutóban sz B1’SZSZK idiLv ésdeIflen.% ellátásáról (11(10k tájékoztatást nrú]tani.A városban élű időskorúak heli’zetérőln,nuk’n hivatal, szolgcíltató, clvi! szervezet, vagy Inínndv „nis társulás csak SZL’gIneIiSekL’tisnier. Tapasztalatom alapján a inni 75—8 Q év körüli generáció szívesen vette ísinegvzen’ezett szolgáltatásokat, e/fogadta, esetleg kritikával illette uz intézmények á/la!nyijtot! programokat. A Jiatalabb nyugdijas korosztály igényei egésze!: Új típusúak,gyakran izeizi találnak választ ot ellátóre:zdvzerhen, hiszen (1 szolgáltatók (‘köztük uill SZSZK is) iiwgkéwe reagáltak. Így ezen korosztály ö,zszen’ezödő íalapítvánt’, egyesület,),g;’akran érdekvédel,ni szervezetei alak izitak meg, akik íz saját elvás-ásaik a/apján,önjinansziroza jelleggel hívtak életre progrwnokat (‚ebéd, kiráiidulás, ás nem csatlakoztakintézményi keretekhez. Az átalakítás az intézuzényünknél is elkezdíídöti, melyet::agvzzzédékbeii hátráItal ot alacsoni’fmaszszírozás, íz kedvelt pragranwkhoz (‘pkkirázuhshisűz idűi’ektói hozzájárulást kell kérniink. Meg/igi’ellietö azonban, lwgy amikor ciz aktívMűvek állapota romlik, ás Jizihális, snentá/k gwsdozásra szorníssak, akkor sok esetben



szívesen fordulunk w, I:,Iúz,,idz,viiu,khűz. A szdlwni J,unyiitlással küzdű, goudnzásra,eseilegcseut JelügvL’leíre is szonuló idövek ellátása már mici;; csiik az «tör ember szubjektívérései muiattu,tasak, liaiwmn a l:ozwitartozók ‚umnnknváUalásuít Is lehet/ívű teszi.
Idősek Klubjai;
Személyi feltételek:
• S Ib kIubeze(ó
• X szociális ápoló-gondozó
A tárgyi Feltételek tekintetében az elhasznált berendezések (szék. fotel) cseréjére nngvré’71sor kerüli.

Idősek klubjaiban a 18. életévüket betöltött. egészségi állupotuk vagy idős koruk miattszociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyektartózkodnak, A városban 4 Idősek klubja működik. 2007. július l-töl a Taitiosi Idősek Klub1a7 lntémén fenntartó rárstilús keretén belül intézményünk része.
Napjainkban az Cg\ ik legnehezebb Feladat a csalúd számára, a szellemi hanyaüással Lüzdoidós. beteg családtag ellátása. Erre specializálódott szolgáltatásként vezettük lx 2012-ben a/idosek nappali ellátásúba a demens személyek gondozását. Továbbra is célunk ezen.szolgáltatásunk működtetése, a-e aktuális igényekre speciális foglalkozások működtetése.beezetése. Ellátottjaink szakorvosi javaslattal kerülnek be intézményünkbe. ahol speciúliszükségleteikre épül a mindennapi gondozás. foglalkoztaLs. A programok sokszínűsége. arendszeres csoportthglalkozások segitik ahol az idősek meglévő képességinek megőrzését. éfejlesztését végzik a szakemberek. 2015. január 1-től a tarhosi klubban is demens gondozásicsopoiiot működtetünk, Beszerzéseink (bútor. konyhai eszközök) kapcsán figyelemmelvagtink ezen csoportok különleges szükségleteire. Célunk a biztonságos tárgyi környezetkialakítása.

Bekes:
Az cfliítvtlak számának alakulása (Idős»

• 2016.12.31-én ellátott ügyfél: 91 Fő
• 20 17-ben új ellátott ügvfét: 12 fö
• 2017-ben az ellátása megszűnt: 14 h
• 2017.12.31-én ellátott ügyfél: 89 fő

Az eflálottak számáizak alakulása (demizemis,):
• 2016.12.31 én ellátott üg Fél: 26 [Ő
• 2017-ben Új ellátott ügyfél: 4 fó
• 2017-ben az ellátása megszűnt: 5 fó
• 2017.12.31-én ellátott ügyíél:25 fö

‘l’urlios:
Az el/átottak számának alakulása (idői):

• 2016.12.31-én ellátott ügyfél: 23 Fő
• 20 17-ben új ellátott ügyFél: 3 fo
• 2017-ben az ellátása megszűnt: 3 [Ő
• 2017,12.31-én ellátott ügyfél: 23 Fő

A4 d/árultak szám;: Ó miak alakulása (de,ncmms,l:
• 2016.12.3 I-én ellátott ügyfél: 7 fó
• 2017-ben új ellátott üg3fél: O fó
• 201 7-ben a-e ellátása megszűnt: O Fő
• 2017.12.31-én ellátott ügyfél:? Fö



A klubok állandó szolgáltatások megszervezésével segítik a látogatók életét. valamint
leheloséget biztosítanak időszakos programok bekapcsolódásába is. Minden telephelyen
látogatást tes a pedikürös. fodrász. esetleg masszőr, térités ellenében. Termékbcmutahk.elóadLIsok. áltozatos szabadidos programok teszik színessé az ellátottak mindennapjait.

A gondozottak egész évben folyamatosan készülnek próbákkal a különbö,urendeivényekre. ás Iáncmulatságokra. A szabadido hasznos eltöltésére irányuló tndeLvénvek
kö,ött lehetőség nyílik a kultüra ápolásárn. az egészséges. illetve környezettudatos életmódot
hanusul)ozö találkozások látogatására is. Nyári idöszakban, a szabadidő eltöltésére a
klubokban közös bográcsozást. szalonnasütést s .enezünk, ami helyben történik. Így az idősekIs rásit tudnak cnni. Az idos ellátoujaink. sihescn ünneplik klubiársaikkal névnapjuknt.
születésnapjukat. és a különbözo ünnepeket is. amit nagy készülődés előz meg.

Kínindulásaink közül nagy népszerúségnek örvendtek. amikor autóbusszal 1”üzesgyarmatés cserkeszűlösirandfürdőiben jártunk. alamint a Tisza—tavi ()koce,,In:,,wt lútogattuk meg.
Részt vettünk a MAV által indított vonatos kirándukisokon. Uti cél vo]1 a Tropicariwn,csodák Pa!otója, Fővárosi Nagycirkusz, Nyíregyháza-Sóstó ZOO, Mezőköl’d4YI.

Ellútottjaink nagy örömmel mennek Békéserdóre. a Libás tanvára. ahol mindig
emléke7etes órákat töltünk, és finornakai esiünk.

Az idős emberekkel folytatott mentálhigiénés gondozás folyamatos, a hozzátartozókkalvalo kapesolattartáshoz szintén segítséget nyitunk a modern technikai eszközöket

Bekés. 2018. május 11.

Kádasné Ore Julianna
igautó


