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Az ellátottak engedélyezett létszáma 90 fő, azonban a ténylegesen ellátott
személyek száma átlagosan 10%-kal több.
A jogszabály által előírt szakmai személyzettel továbbra is rendelkezünk, mint
ahogy a tárgyi feltételeink is rendezettek.
Kreatív Ház Pszichiátriai Betegek nappali ellátása:
1 fő intézményvető (szakdolgozó, S óra, szociális munkás)
5 fö terápiás munkatárs (szakdolgozó, 4-8 óra, 2 fő általános szociális munkás, 2
fő szociális asszisztens, 1 fő szociálpedagógus)
A szakdolgozók mentális egészségét szuperviziós tevékenységgel védjük.

2018.ban az alapítványnál 34 fő önkéntes munkát végző személy volt.

2018 évben az összes szakmai ellenőrzésen teljesen megfeleltünk.

Az általunk működtetett Daganatos betegek klub tagjainak száma folyamatosan
bővül. Ebben az évben számos egészségüggyel kapcsolatos klubot is tartottunk,
külön öröm számunkra, hogy ezáltal hozzájárultunk ahhoz, hogy a városban
működő háziorvosok ás szakorvosok közelebb kerültek betegeikhez.

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy segítsük a helyi cigány közösséget
hagyományaik megőrzésében, segítsük azok integrációját.

Az Élelmiszerbankon keresztül nem csak saját ellátottjainkon segítünk, hanem a
városban lakó egyéb hátrányos helyzetű rétegeken.
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Fontosnak tartjuk a digitalizáció kérdését, DJP pontot alakítottunk, amely az
egyetlen Ilyen pont a szegregátumban.

A koraszülöt mentőautó javára az ellátottainkkal közösen gyűjtöttünk.

Ez évben lehetőségünk volt az Idősek Világnapját az ellátottainkkal közösen
megszervezni.

Az egyik prevenciós tevékenységünk keretében iskoláskorúaknak szerveztünk
előadást családvédelem témakörében.

Az Én is tudok segíteni akciónk keretében az EGYMI óvodásait támogattuk,
továbbá lehetőségünk volt a Dévaj Szent Ferenc Alapítványhoz is adományt
juttatni.

Továbbra is követjük azt a szemléletet, mely szerint nappali ellátás nem
működhet foglalkozatási lehetőség nélkül. A fejlesztő foglalkoztatásunk és
akkreditált foglalkoztatásunk mind tevékenység típusban, mind létszámban
bővülő tendenciát mutat. Ezt mi sem bizonyítja Jobban, mint hagy új telephellyel
bővü ltü n k.

Január 02. Év kezdés

A nappali ellátás 97 fővel indult ez évben.

Január 19. Ortopédiai rendelés
Ez év első ortopéd rendelése történt meg a mai napon az alapítványunkál.

Január 16. Öblítő osztás
A Szent Lázár Alapítvány 2017.01.16-án kiosztotta a Monsun Kft. által felaJánlott
Souldrops kristálycsepp textilöblítő koncentrátumot. Mindenki nagyon örült az
adománynak.
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Január 23. Önkormányzati pályázat elszámolása
Az Önkormányzati pályázat elszámolása leadásra került az Önkormányzat felé.
35.000.- számoltunk el, amit a SZEB(B)É Újság nyomtatására fektettünk.

Január 26. Békési Roma Hagyományőrző zene-és táncnap
Az előző évben leadott Roma pályázat kapcsán megrendezésre került a
Művelődési házban a Békési Roma Hagyományőrző zene-és táncnap. A program
fő célja a roma kulturális események megvalósítása, kulturális tartalmak és
termékek elérhetővé tétele, a roma hagyományok megőrzése a fiatalabb
korosztályok számára. A rendezvény Horváth Elek, Ásós Géza ás Farkas Mihály
közreműködésével történt, ahol is a roma kultúra történetéről prezentációt
láthattak az iskolások, majd meseszíndarabot, cigánytánc bemutatát, a
programot táncházzal zártuk, melynek nagy sikere volt.
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Január 29. Életrevalók Klub
A mai napon volt 2018.-ban az első életrevalók klub.
Féléves programot beszéltük meg. Egy vendég is érkezett, akit egyik tag hívott
meg, ás nagyon jól érezte magát a klubban. A tapasztalatait sokan elmondták,
ezzel is erősítve egymást.

Február 06. Riasztó és kamera beüzemelése
A mai nappal be lett üzemelve a riasztó és kamerarendszer. Mindenki választott
egy-egy kódot, amivel be tud jönni az épületbe, Illetve élesíteni tudja távozáskor
a riasztót.

-10
4Iu_1
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Február 16. Farsang
A farsang jó hangulatban telt, többen beöltöztek: volt JoIly Joker, Hókuszpák,
ház nélküli csiga, horgász, terrorista, Hófehérke és a gonosz mostoha, túró rudi,
a szakdolgoz6k pedig Hupikék törpikéknek öltöztek be. A jelmezbemutat6 után
játékok, tombola, tánc, csocsó.

n—. —
r. ?.

Február 26. Életrevalók Klub
A mai klubon egy vendéget köszönthettünk. Az ő köszöntése és bemutatkozása
után két kisvideót néztünk meg. (Részletek űz Életre valók beszómolóbun)

Március 06. Nőnapi köszöntés
Dankó Béla FIDESZ képviselő köszöntötte az alapítványnál a hölgyeket.

Március 08. Nőnap
Nőnap alkalmából egy masszőr a Petőfi utcán masszírozta a hölgyeket, a Hunyadi
téren pedig fodrász és kozmetikus „szépítette” a hölgyeket. Délben közös ebéd
volt.
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A varroda elköltözött a Szentpálsor utcai telephelyre, ott folytatódik a varrodai

Március 13. Varroda Szentpálsorra költözik

tevékenység.
Ti
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Március 14. Egyik dolgozónk nyugdíjba vonulása
Elérkezett az egyik dolgozó alapítványnál töltött utolsó munkanapja. Nyugdijba
vonul, a szakdolgozók ajándékkal készültek, aminek nagyon örült.

u n
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Március 19. Varroda festés

A kipakolt varroda giettelése és festése történt meg
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Március 26. Előadás az Életrevalók Klubban
Dr. Jeszenszky Attila tartott egy előadást a klubban a betegségek lelki okairól, a 4
fő vércsoport szerinti táplálkozásról. A klubtagokon kívül 6 vendég érkezett

-1-

Április 03-04. Ellenőrzés
A nappali ellátást 3, a fejlesztő foglalkoztatást 2 személy ellenőrizte. Két napot
töltöttek az alapitványnái.

Április 06. Élelmiszerbank osztás
Az Élelmiszerbank ezúttal is felajánlott élelmiszereket melyek 06.-án (pénteken)
kiosztásra is kerültek. 320 csomag került kiosztásra, melyben kukoricakonzerv,
szaloncukor, smarties csoki golyó, csokidara volt. Mindenki nagyon örült a
cso magjának.

es.
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Április 10. Első alkalommal jött a masszőr az alapítványhoz
Ma S órától masszíroztatni volt lehetősége 5 főnek. Nagyon meg voltak
elégedve, szívesen masszíroztatnának többször Is. A masszőr minden hónapban
egyszer a Hunyadin, egyszer a Petőfin masszíroz 5-5 személyt.

Április 3.-13.-ig ingyenes csontsűrűség szürővizsgálat a Gyógyfürdőben.
Ingyenes csontsűrűség (DEXA) szűrővizsgálatra volt lehetőség ápr. 3-13-ig a
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyíürdő emeletén. Sokan igényelték ezt a
szolgáltatást, melyre időpont egyeztetésben nyújtottunk segítséget.

Április 23. Angol tanfolyam
A mai nap kezdődött egy 10 hetes angol tanfolyam az alapítvány dolgozói
részére, aki igényelte. Hetente kétszer másfél órát tart egy nyugdíjas angol tanár
2 turnusban. Az elsőben G főt tanítanak, a másodikban 7 főt.

V —

V
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Április 23. Életrevalók klub
A mai alkalmon egyik klubtag tartott egy előadást népi gyógyításról, kiegészítve
orvoslástörténettel és néhány gyógynövény kiemelt ismertetésével.

Április 26. Dip. beépítés
A Digitális Program keretén belül, az interjúszobába több eszköz beszerelésére Is
sor került a mai napon. A Ginop 3,3.1. pályázat jóvoltából Digitális Pont lettünk,
ahova be lehet jönni internetezni, számítógépen tanulni.

Málus 08. Élelmiszerbank osztás
A élelmiszerbank Ismét adományozott élelmiszereket, amelyek a mai napon
kiosztásra is kerültek.

Május 15. Anyák napja — Hunyadi téri ovisok műsora
Május 15.-én A Szent Lázár Alapítványnál kedves anyák napi műsort adtak elő a
Hunyadi téri ovisok, így köszöntve az édesanyákat és nagymamákat.
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Málus 28. Rendhagyó Életrevalók klub

A mai életrevalók alkalmat egyik klubtag „birtokán” töltöttük beszélgetéssel,

finom ebéddel (marhapörkölt).

Május 28. Gátfutás a koraszülött mentőautó javára
Dánfokon került megrendezésre az 1. Gátfutás Békésen a Koraszülött menőautó

berendezésének a javára. Az alapítványtól Is tízen részt vettek a futáson, Illetve

Apáti Bencét kértük fel, hogy képviselje alapítványunkat. Bence meg Is nyerte a

futást ő lett az első helyezett.
r •1

Május 28. Élelmiszeradomány

A mai napon élelmiszeradományt adott az alapítvány az „Érme” Élet-Remény-

Esély Kőzhasznú Alapítványnak. 15 személyt támogattunk ezzel az adománnyal.

11



Június 01. Főzés ÷ vetélked5
A Június nappalis programmal Indult, két ellátottunk vállalták a marhahúsos
ba bgulyás elkészítését, eközben vetéikedűket szerveztünk, melyben mindenki
részt vehetett, és pontokat gyűjthetett. Akik a legtöbb pontot gyűjtötték össze,
ajándékokat nyertek.

S
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Július 01. Kulturális eseményeken való részvétel
A Békés-tarhosi Zenei Napok július 01.-én megtartott Csík zenekar koncertjére
adott támogatást az alapítvány, amely a kulturális központ színháztermében
került megrendezésre.
10-en vették igénybe a támogatott jegyet.

Július 02-06.-ig Szakdolgozók gerektábora 1. hét
A héten a szakdolgozók gyerekei, közeli barátai számára rendeztünk nyári tábort,
ezzel is könnyítve a gyerekek elhelyezését a nyári szünet ideje alatt.
Reggelente bibliai történettel kezdtünk, majd valamilyen kézműves, vagy kreatív
elfoglaltság volt, készítettünk fűfejet, slime-ot, rizslabdát, quilling képet,
kavicsfestést, gipszfestést, szinezést. Csütörtökön egy mentős is ellátogatott, aki
hasznos tanácsokat adott a gyerekek nyelvén, mit kell tenni bizonyos
helyzetekben. Csütörtökön sort kerítettünk sátorozásra is.

____________

‚ ______J ‚ ‚ r

Június 20. Nászajándék
Egyik ellátottunk nászajándékát adta át az alapítvány, egy 10.000 forintos
utalványt, melyet a varrodában levásárolhat, vagy megrendelhet.
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Július 23-27.-ig Szakdolgozók gyerektábora 2. hét
A szakdolgozós tábor második hete is eltelt melynek az első héthez hasonlóan a
Hetednapi Adventista Egyház békési gyülekezete adott helyszínt.
Reggelente közös játékkal kezdtünk kezdtünk, kreatív foglalkozás volt Ezen a
héten Is csütörtökön érkezett a mentős, aki hasznos tanácsokat adott a gyerekek
nyelvén, mit kell tenni bizonyos helyzetekben. Pénteken a Csaba parkba
látogattunk el 12 gyerekkel, a nagy játszótéren kedvükre játszhattak a gyerekek,
elmentünk az állatsimogatába, megebédeltünk, majd visszajöttünk Békésre.

Július 02-át követően 6 hét Hátrányos helyzetű gyerekek gverektábora
Hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nyári
táborozását szervezi az alapítvány. 6 hétig tart a táboroztatási program, melyben
egy gyerek 2 hetet tölthet a táborban.
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Július 31. Ellenőrzés L

A mai napon 2 ellenőrzésünk is volt, a Kormányhivataltól munkavédelmet
ellenőriztek, illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociáfls
és Cyámügyi Osztálytól. Az ellenőrzés alkalmával néhány apró változtatni valón
kívül mindent rendben találtak.

Július 30. Cserkeszőlői fürdőzés
Az alapítvány dolgozói a Cserkeszőlői strandra mentek egy nagy busszal és egy
kicsivel, összesen 59 fő. Ebédelni is volt lehetőség, több étkező volt a strand
területén.

Július 31. Ellenőrzés
A mai napon 2 ellenörzésünk is volt a Kormányhivataltól munkavédelmet
ellenőriztek, illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális
és Gyámügyi Osztálytól. Az ellenőrzés alkalmával néhány apró változtatni valón
kívül mindent rendben találtak.

Augusztus 07.-től Egészségfejlesztő csoportok indulása
A Szent Lázár Alapítvány, mindig nagy hangsúlyt fektetett az egészség
megőrzésre, alapvető céljai közétartozik az ellátottai egészségének,
életminöségének javítását. Ezért is örült és biztosított helyszínt a EFOP-1.8.19-
17-2017-00010 pályázat keretébe megvalósításra került egészség fejlesztő
projektnek.
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Békésen az Egészségfejlesztő Iroda, mely a Békési Gyógyászati Központ és

Gyógyfürdő részeként működik, prevenciós célú egészségfejlesztés és

egészséges életmódra nevelő programokat indított Békésen.

Három egészségfejlesztő csoport indult 2018. Július 07-én. Mind a daganatos

betegeket, mind a szív és érrendszeri betegeket összefogó csoport, kéthetente,

hat alkalommal nyújt egészségi támogatást, információt a 10-10 fős célcsoport

számára, illetve életmód tanácsokkal látja el, az érintetteket. A színvonalas

előadások keretében, van lehetőség az egyéni kérdések feltételére Is.

- Daganatos betegek klubja

- Kardiovaszkuláris betegek klubja

- Szív és érrendszeri betegek klubja

10-11 fővel indultak a csoportok.

Augusztus 23-25. Csapatépítő Biogradon

Az alapítvány szakdolgozói Biogradra mentek kirándulni busszal. Lehetőség volt

kirándulásokra, látványosságok megtekintésére, Sibenik történelmi városban

lehetett egy sétát tenni, majd a busz tovább ment a Krka nemzeti Parkba.

Szeptember 14. Élelmiszerbankos csomagosztás

Szeptemberben ismét sor kerülhetett az Élelmiszerbank által küldött csomagok

kiosztására. Zacskós leves, rágó, zöldbab konzerv, teafű került kiosztásra.
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Szeptember 07-OS Madzagfalvi napok
Ebben az évben Is a tavalyihoz hasonlóan, a Bagoly vendéglő mögött
helyezkedett a Szent Lázár Alapítvány sátora. A vakok és gyengén látóktól ketten
voltak kint, akik bemutatták a gyerekeknek és az érdeklődőknek az írógépüket,
illetve egyéb játékokat. Tobai Zsolt segítségével és irányításával kisfaludi gőzös
makettet készíthettek a gyerekek. Ezen kívül volt lehetőség színezésre,
kavjcsfestésre, csillámtetoválásra, „madzagos” kulcstartó készítésére.

r
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Szeptember 19. Egészségfejlesztő csoportok folytatása
Békésen az Egészségfejlesztő Iroda, mely a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő részeként működik, prevenciós célú egészségfejlesztés és
egészséges életmódra nevelő programokat indított Békésen.
Három egészségfejlesztő csoport Indult;

- Életmód klub

- Cukorbetegek klubja
- „Fenntartható egészség 60 év feletti lakosok számára”

Szeptember Zt Libás tanya
Ezen a pénteki napon a Tarhosi Libás tanyára látogattunk 98 fővel. Érkezéskor
zsíros kenyeret kaptunk lilahagymával, és rántott májjal. A délelőtt folyamán volt
lehetőség terepszemlére, táncolásra (a zene folyamatos volt a közösségi
jurtában), beszélgetésre. Ebéd előtt tombolahúzás volt, ahol is a fődíjak között
két libát és egy kakast sorsoltunk ki, de minden tombolatárgy a Ubás tanyához
volt köthető. Volt köztük szilvalekvár, baracklekvár, tojás, libazsír, alkohol.
Nagyon jó hangulatban telt el a nap, mindenki elégedetten térhetett haza.

- -a- — -w - -
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Október 01. Idősek Világnapja
Ezen az alkalmon összegyűltek a Békésen működő nyugdíjas szervezetek tagjai,
vezetői, volt vezetői. A polgármester köszöntése után elismerő oklevelek átadása
következett a nyugdíjas szervezetek vezetői javaslatára, azoknak a
személyeknek, akik sokat tettek a tagokért, szervezetekért. Ezután az
polgármester plaketteket osztott ki a szervezetek vezetőiek, volt vezetöiek, a
hosszú időn átvégzett társadalmi munkájukért.
A plakettek átadása után a feilépők következtek. Egy táncospár, gitárművész,
népdalkör előadása után Sajben Kitti színesítette a műsort egy énekkel: »Nem
csak a húsz éveseké a világ”.
Az előadás után megvendégelésre került sor, húsgolyó, franciasaláta, almáspite
várta a résztvevőket.
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Október 39. Tudatos családtervezés védőnől programmal Békésen
Efop 1.5.3.16-2017-00097 Tudatos Család tervezés Védőnői Programmal
Békésen

Ebben a programsorozatban g.-g osztályos tanulóknak tartott előadást
Pribojszki Éva (védőnő). A program célja: megismertetni a diákokkal a
fogamzásgátlás és mindennapi higiénia főbb momentumait, fogamzásgátlás
módszereit, fogamzásgátlást serdülőkorban.
2018.10.19, 11.09

Az intézmények megkeresése személyesen történt. A részvevő osztályokat az
iskola igazgatója választotta ki. Az érintett gyerekek érdeklődéssel vettek részt az
interaktiv, életkoruknak megfelelő szintű felvilágosító előadásokon.
A helyszínt a Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészet Iskola biztosította. Az első előadáson 28 fő második előadáson 10 fő
vett részt. Az alkalmakat Pribojszki Éva gyakorló védőnő tartotta.

2018. november

Én is tudok segíteni adománygydjtés

2018.11.09. Szent Lázár Kupa
Mint minden évben, most Is megrendezésre került a Petőfi utcai telephelyen a
Szent Lázár Kupa. A dolgozók nagyon élvezték a különböző játékokat, ami után
az eredményhirdetés következett, és kiosztották az első három helyezettnek a
serleget. Ezután következett a Szent Lázár torta.

ii ‚W •‚
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2018.11.29. Hallásvizsgálat az Alapítványnál
A Harila-Plusz Kft-től Lipcseiné Szántó Ilona hallásvizsgálatot tartott az
alapítványnál 24 főnek. Közülük 18-an a Hunyadiról jelentkeztek, 6-an a
Petőfiről.

2018.11.27, 11.30. Tea. Mézeskalács és ruhaosztás a Piactéren
Tea és mézeskalácsosztás a piacon, a ruhafelajánlásokat Is ki vittük, és akinek
szüksége van rá, Ingyen el lehetett vinni.

s_
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2018.12.03. Mézeskalács Gyergvószentmiklósra
AlapítvánVunk mézeskaláccsal és ágyneművel
Syermekotthon, Dévaj Szent Ferenc

támogatja a
Alapítvány

Szent Anna
gyermekeit.

2018.12.08 Élelmiszerosztás
Ismét élelmiszercsomagot
jóvoItáb6I.

;z:z

2018.12.06. Mikulás
Idén Is Járta Mikulás

4 s

r

az alapítványnál.

oszthatott ki az alapítvány az élelmiszerbank
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2018.12.10 DJP mentor
A Katedra Oktatási Központ Kit feinőttképzést folytató intézményében A
digitális készségek elsajátítása és fejlesztése a DJP pontokon megnevezésű és E
000885/2014/00001 nyilvántartási számú képzése Csibor Márton részt vett, így
DJP mentori képesítést szerzett.

2018.12.14 Évzáró ebéd

Ez évben is megrendezésre került közös évzáró ebéd. Először a részlegvezetők
rövid összefoglalót mondtak az elmúlt évről, teljesítményekről, majd
tombolahúzás vette kezdetét. A zenéről Farkas Misi és Antóni József
gondoskodott. Délben elfogyasztottuk az ebédet, majd a tombolahúzás
folytatódott, és akinek kedve volt, táncolhatott. Az ebéden kb. 160 dolgozó
jelent meg.
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Igénybe vehető szolgáltatások:
- Uszodabérlet, színházbérlet igény szerinti biztosítása
- Életrevalók klubja
- Ortopédiai szakrendelés minden második héten
- Ez évben különböző egészségnevelő/egészségmegőrző kluboknak adott helyet
az alapítvány

ci arás
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