Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága 2020. szeptember 1-jei ülésére
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Tájékoztató a városi segítő
szolgálatok
2019.
évi
szakmai
munkáj áról
(BVSZSZK,
Humán
Szolgáltató Központ, MPE
Országos Cigánymisszió)

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség
Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Előkészítette:

Kádasné Öreg Julianna igazgató,
Bodorló Borbála intézményvezető,
Durkó Albert misszióvezető

Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. első félévére vonatkozó
munkaterve szerint a Humán és Szociális Bizottság a 2020. márciusi ülésén tárgyalta volna meg
a városban működő segítő szolgálatok 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatókat. Az anyagok
a márciusi testületi ülésre már kiküldésre kerültek, csak a megvitatásukra nem kerülhetett sor a
veszélyhelyzet miatt, ezért a bizottság most tárgyalja őket.
Kádasné Öreg Julianna igazgató asszony, Bodorló Borbála intézményvezető asszony és Durkó
Albert misszióvezető Úr eleget téve a felkérésnek, megküldték az általuk készített
tájékoztatókat, amelyeket jelen előterj esztéshez meHékeltünk.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatókat szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatokat elfogadni.
Határozati javaslatok:
I.

II.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága a Békési Városi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai
munkájáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal
tudomásul veszi.
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága a Humán Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló
tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

III.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális
Bizottsága az MPE Országos Cigánymisszió 2019. évi szakmai munkájáról
szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2020. augusztus 27.
Mucsi András
bizottsági elnök
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Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
5630 Békés, Jawyik u. 1.
Te//fax: 65/4] 1-562
emai1: bv]gmailcom

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ beszámolója az
intézmény 2019. évben végzett
házi segítségnyúj tás és szociális étkeztetés feladatairól
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a Békési Kistérségi Intézrnényfenntó
Társulás által fenntartott a személyes gondoskodás alap és szakositott ellátások Intézménye.
Működési kereteit a Szervezeti és Működési Szabályzat, a feladatellátásra vonatkozó
iránymutatásait a kidolgozott szakmai programok tartalmazzák.
Az integráltan működő intézmény tevékenységi köre az Alapító Okirata szerint:
család- és gyermekjóléti központ, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi ellátás, nappali ellátások (idősek.
fogyatékosok, hajléktalanok, demensek), átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátások
(hajléktalanok), fejlesztő foglalkoztatás, gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi).

A intézmény személyi, tárgyi, működési és szakmaifeltételei:
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ személyi feltételei az 1/2000 (1.7.) SZCSM
rendeletnek megfelelő. 2Ol9ban 73 fő dolgozóval működött az intézmény. A munkavállalók
szakképzettsége közel 100 %-os, a dolgozók szakirányú továbbképzése folyamatos. A. képzési
normatíva csökkenése, majd teljes megszűnése miatt a továbbképzési költségek jelentős terhet
rónak költségvetésünkre.
A tárgyi minimum feltételek adottak, a telephelyek állagmegőrzése a fontossági
sorrend megállapítása után, a működési költségek terhére valósul meg. nagy örörnünkre
szolgál, hogy az Onkormányzat pályázatai által az intézmény székhelye, valamint több
telephelye is energetikai korszerűsítésen esik át. Több berendezés, informatikai eszköz
beszerzése a megvalósított projekteknek kÖszönhetően megtörtént.
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ önálló gazdálkodási szervezettel nem
rendelkezik. Gazdálkodási feladatait a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde látja cl.

házi seítsényújtás:
Személyi feltételek:
9 fő hivatásos házi gondozónő (Békésen 8 fő, Tarhoson I fő)
‚
7 fő tiszteletdíjas gondozónő (Békésen 6 fő, Tarhoson I fő)
I fő közfoglalkoztatott (Békésen)
S

A házi segitségnyújtást azon idős, beteg, fogyatékos személyek vehetik igénybe, akik
Önmagukat nem, vagy csak részben képesek ellátni, a mindennapi élet feladataiban és mások
segítségére szorulnak. A bemeneti kritériumot az értékelő adatlapban rögzített pontszámok
rögzítik, amit a háziorvos, valamint az intézményvezető által megbízott szakember tölt ki. A
pontrendszer alapján állapítjuk meg az ellátott részére a gondozási szükségletet, illetve a
szolgáltató által nyújtható óraszámot. A hatályos jogszabályok a házi segitségnyújtást, két
tevékenységi körre bontják, személyi gondozásra, és szociális segítésre, valamint a
jogszabályi kötelem mutatja be a végezhető tevékenységi köröket is.

_______

A települések elöregedő tendenciát mutatnak mind Békés, mind Tarhos tekintetében.
Egyre több a 65 év felettiek száma, illetve egyre magasabb életkorban mennek nyugdíjba az
emberek. A családok gyakran a jobb megélhetés érdekében az ország nyugati részére vagy
külföldre mennek dolgozni, így az idős ember egyedül marad az otthonában. Emiatt egyre
nagyobb szerep jut a szociális ellátásoknak. A jelenlegi eliátottaink előrehaladott életkora
miatt, az egészségi állapotuk is folyamatosan romló tendenciát mutat. Az ellátásban részesülő
személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan fgyelenimel kíséri az ellátottja
egészségi állapotát és annak rosszabbodása esetén, új gondozási szükséglet vizsgálatát kéri.
A törvényi változások miatt a gondozónők gondozásra fordítható ideje havi I 47 órában lett
meghatározva, igy ha valakinél magasabb óraszárnban kell elvégezni a gondozási feladatokat,
azt gyakran csak túlórábar tudjuk megoldani. A gondozásba részesülők körében komplex
gondozási, ápolási feladatok is megjelennek. Az ellátottak gondozási szükséglete meghaladja
a házi segítségnyújtás szintjét, ám az Otthon Ápolási Szolgálattal és a családokkal
együttm(ködve elkerülhető a fölösleges kórházba utalás, illetve a bentiakásos intézményi
elhelyezés dátumáig is biztonságos az el.látottak gondozása.
2019-.es tapasztalatok alapján egyre nagyobb igény merül fel a házi segítségnyújtás
iránt. A bentiakásos intézmények kapacitása egyre terheltebb, így hosszú várólistára kerü.Inek
a magukat ellátni nem képes egyének. Sok esetben nagyobb óraszámban jelentkeznek a
várólistán szereplő egyének a házi segitségnyújtásban. Békésen a gondozotti létszám
folyamatosan csökken, viszont ez magyarázható az egészségi állapotok romlásával, ami miatt
több gondozási időt kíván az ellátott.

Törekvésünk továbbiakban is a minőségi mi.mkavégzésre irányul, melyhez
folyamatos rugalmasságra és időnkénti megújulásra is szükség van. Az elmúlt időszak
tapasztalata megmutatja, hogy az ellátottairikat kezelő házi orvosok is szívesen ajánlják
szolgáltatásainkat az arra rászoruló betegeik részére, A jelentkező igények kielégítésére
gyakran az integrált intézményrendszer adta lehetőségek kihasználására is szükség van.
A házi segítségnyújtás feladatának ellátására jellemző mutató alakulása a 2O19es évben
Megnevezés

Házi segítségnyújtásban
részesülők száma (dec. 3 I ..én)
Házi segítségnyújtás
személyi gondozás létszáma
2019. dec.31.
Házi segítségnyújtás szociális
segítés_létszáma20l9.dec3l.
Házi segítségnyújtásban új
felvételesek 201 9-ban
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Házi segitségnyújtásban
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Saját otthonukban élő, egészségi állapornk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás. Intézményünk Mezőberény, gesztorteiepüiés
működtetésével látja cl a feladatot. 20 I 9ban 9 darab készülék volt az eliáottakhoz
kihelyezve.
A Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 201 8ban Új jelzős készülékek kihelyezését
kezdte meg, így az btézményünkben megjelenő igénylőket feléjük irányítjuk. Az iiitézmény
keretei között működő szolgáltatás, egy, már a kétoldalú kommunikációra alkalmas okosórári
keresztül valósul meg. Az eszköz nem csupán vészhelyzeti értesitésre alkalmas, hanem az
ellátottak életfunkcióit is rögzíti, és annak hirtelen változása esetén is riasztást küld. Az
ellátásban dolgozó kollégák a biztonságos ellátások összehangolása érdekében rendszerese
kooperálnak.

Szociális étkeztetés:
Személyi feltételek:
1 fő konyhai kisegítő
.
I fő adminisztrátor
.
1 fő gépkocsivezető
A szociális étkeztetést szolgáltatásra, azon lakosok számára biztosítjuk, akik
életkoruk, szociális helyzetük, egészségi állapotuk miatt rászoruitnak minősülnek. A szociális
étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étel biztosításáról gondoskodik intézményürik.
Az étkeztetés igénybevétele történhet elvitellel, helyben fogyasztva, valamint kiszállítássai is.
Szociális étkeztetést a központi épületben, illetve a négy Idősek Klubjában biztosítja a
Szolgálat. Az ételt Békésen a Békés Város Polgármesteri Hivatalának Konyhája készíti az
intézmény számára. Az étel mennyiségét ás minőségét folyamatosan fgyelemrnel kísérjük, az
időnként felmerülő problémákat, észrevételeket, továbbítjuk a főzőhely felé. Tarhos
településen az ételkészítést a Bélmegyeri Óvoda és Konyha készíti.
A klubokban a kiubgondozónők, a központban a konyhai kisegítő, valamint egy
fejlesztő felkészítés keretein belül tevékenykedő dolgozó látja ci az ételadagolás feladatát
részmunkaidőben.
Az ételszállítással kapcsolatos adminisztrációt a gépkocsivezető készíti cl.
Ellátottak számának alakulása:
Békés
A tárgyév végén étkezést igényibic száma (elvitellel, helyben, kiszállítással): 2llfő
Évközben ellátásba vettek száma:?? fő
Évközben ellátásból kikerültek: 94f6

Tarhos
A tórgyév végén étkezést igénylők száma 48fő, ebből
Évközben ellátásba vettek száma: I I fő
Évközben ellátásból kikerültek: 9 fő
Éves adagszám:
Békés: 62306 adag
Tarhos: $449 adag
Az ellátotti létszámban és a napi adagszámban is csökkenés volt megfigye’hető. Az
ellátotti létszám csökkenésének vélelmezett okai között említeném a különböző
szolgáltatóktól bázhoz szállított ételek széles palettáját, illetve az ehhez viszonyított szűkebb
intézményt diétás lehetőségeket. Az általunk biztosított diéták nem speeiálisak, és komolyabb
betegségek esetén nem tudják az érdeklődők az étkeztetést tőlünk igényelni.
A rászorulók igényeit a szolgáltatás által ki tudjuk elégíteni, az egyéni kérésekre is
próbálunk megoldást találni. Fontos szerepet tölt be a kiszállítás, hiszen az idős, beteg
ügyfelek kényelmét és biztonságát szolgálja. Az ételek változatosságát, a eélesoport igényeit
támogatja, hogy az igénybevevők „kívánságait” összegyűjtjük és eljuttatjuk a főzŐhelynek,
így a kérések lehetőség szerint beépitésre kerülnek az étlapba.
Békés, 2020. március 16.
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Humán Szolgáltató Központ
5600 Békéscsaba, Csaba köz 1.
ad6szám:1 8844403-2-04
Tel. :06-66-63 I -895

Kálmán Tibor
Polgármester Úr

Tárgyj Tájékoztatás
Iktsz: 03.16/2020. BCS.

Békés Város
Polgármestere
5630 Békés, Petőfi u. 2.
Tisztelt Polgármester Úr!
A Humán Szolgáltató Központ képviseletében, a Polgármester Úr megke
resésére írom
tájékoztató levelem a Tisztelt Önkormányzatnak a Város közigazgatási
területén is működő
szociális szolgáltatónk (székhelye: 5600 Békéscsaba, Csaba köz 1 ágazat
i azonosítója:
S0243216) 2019. évi szakmai munkájáról Békés városában.
.

Örömmel vettük, hogy a településen működő szociális szolgáltatóként meg
lettünk keresve és
a Tisztelt Polgármester Ur felkérésre tájékoztathatjuk az Onkormányz
atot a településen
végzett társadalmi szerepvállalásunkról. A megkeresés még a
korábbi fenntartóhoz a
Közösségi Misszióhoz érkezett, amely fenntartói jogait átadta 2018.
január 01 napjától az
intézményünknek a szolgáltatások zavartalan biztosítása mellett.
.

A Humán Szolgáltató Központunk által a Békésen elérhető ellátás
ok köre a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló I 993 évi IlL tv. 62
*-ában foglaltak szerinti
szociális étkeztetés- szociális konyha formája valamint ugyanezen
törvény 63.
ában
foglaltak szerinti házi segítségnyújtás alapszolgáltatás.
.

-

Az intézmény változatul munkahely teremtőként és megtartóként
10 személynek biztosít
gondozási tevékenységet. A feladatot ellátók közül 8 fő szakképzett,
1 fő szakképzésben vesz
részt.
Egyházi intézményünk mindig is nagy hangsúlyt fektete
tt arra, hogy ne csupán
szolgáltatóként működjön, hanem egyben szolgáljon is a társada
lomban segítségre szoruló
emberek számára.
A Hwnán Szolgáltató Központtal Békés városban 2019. január
elsején 79 fő szociálisan
rászoruló személy rendelkezett a házi segítségnyújtás alapszo
lgáltatásra megállapodással. Ev
közben 2 Új ellátott felvételére került sor, 10 ellátott gondozása
megszűnt, így 20 I 9. december
3 1 napján az ellátotti létszám 71 fő volt. Ebből 70 fő személ
yi gondozásban I fő szociális
segítésben részesült. Megszűnés oka: intézményi elhelyezés,
vagy elhalálozás.
.

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a
többgenerációs családok szinte
már nem léteznek, igy az egyedül élő idősek száma növekv
ő tendenciát mutat. A házi
segítségnyÚjtás adta lehetőségeket elsősorban az idősebb korosz
tály, az egyedül élők, vagy
1

Ilumáu Szolgáltató Központ
5600 Békéscsaba, Csaba köz 1.
adószám: 1 8844403 2-O4
Tel. :06-66-63 I -895
egészségi okok miatt rászorulók veszik igénybe. A családok számára nagy
segítséget jelent
ha a hozzátartozók mellett egy szakképzett gondozó is besegít az idős csalá
dtag gondozásába.
Az ellátottak demográüai mutatói kor és nem szerinti megoszlása 2019.
évben

L
1
Lr4ik

60-64év 65-69év [7o-7iévJ75-79évF8O-89v j 9O-x7]
I
3
12
I 9
6
24
FérflakJ1
Összesen: L. 1
L13
fi. I 29 L 10

L

Békés városában túlnyomó többségben hétfőtől-péntekig 73C l6
óráig biztosítják a
gondozók az ellátást. Szervezetünk a házi segítségnyújtás szolg
áltatást 2019. évben is a
korábbi évekhez hasonlóan térítésmentesen nyújtotta az igénylők
részére.
Törekszünk továbbra is a személyre és élethelyzetre szabott segít
ségnyújtás biztosítására
minden ellátott számára, szakszerű, emberközpontú és jó kapcsolat
okon alapuló gondozás
keretein belül.
A szociális étkeztetést részben egy Békés városában működő szoc
iális konyhával kötött
szerződés keretében biztosítjuk, segítve ezzel a helyi válla
lkozást azzal, hogy az
ellátottainkrnikjuttatott ételeket tőle vásároljuk.

Partnereiak:
S
Pince Borozó Plus Vendéglátó és Kereskedelmi Kft
S
Tópart Vendéglő és Panzió
. Ne-Ba Világa Kit
Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe.
A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulta
knak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetv
e eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különöse
n koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenveclélybetegség
ük, vagy hajléktalanságuk
miatt.
A feladat ellátást az intézmény napi egyszeri meleg étkez
és (ebéd) biztosításával végzi.
Lehetőség van igény szerint az ebéd elvitelére, valam
int azoknak az ellátottaknak, akiknek
egészségi állapotuk miatt nehézséget okoz az étel elvitele
lakására szállítjuk azt.
Szociális étkeztetés keretén belül az ellátottak számának
alakulása 2019. évben:
‚

.

‘
‚

2019. január 1. napján megállapodásokszáma
Ellátásba vettek száma
Ellátásból kikerültek száma
1019. december 31. npján megállapodások száma
‚

‚

‚

Elvitel
H
3
3
11

Lakásra szállítás
344
I 16
92
368
‚
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Humán Szolgáltató Központ
5600 Békéscsaba, Csaba köz I.
adószám:18844403-2-04
TeL:06-66-631-895

Étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgáltatásokkal kapcsolatosan panasz ügy 2019. évben
nem volt.
A Humán Szolgáltató Központ a településen élő ellátottak szociális segítésére,
életminőségénekjavítására törekszik a gondozói segítségével és bízunk benne, hogy a Tisztel
t
Önkormányzat is megelégedettséggel fogadja szolgálatunkat Békés városában.
Megköszönve tiszteletteljes bizalmukat, kérem táj ékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Békéscsaba, 2020. március 16.

Bodorló Borbála
szakmai vezető
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MAG\ ÁR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁNYN’IISSZIÓ
5630 Bekes. PeiiW Ii. 56.
Telcfonfa\: 66 412-217
E—mail: info tzremenvhir.hu.
Honlap: www.rennyhirhu

Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió

Békés Város Önkormányzata

Ikt. szám: OCMK 9/2020.
Tárgy: beszámoló megküldése
Hiv.sz.: ONKJ151/2019.
-

Kálmán Tibor
Polgármester tJr részére
Békés
Petőfi u. 2.
5630

Tisztelt Polgármester

Úr!

Mellékelten megkülclöm a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Segiiö
Szolgálatának 20 1 9. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, a Békés Város Önkormányzata
Képviselő testületének Humán és Szociális Bizottsága 2020. január 28-i ülésén tárgyalt,
„Tájékoztató a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió munkájáról 2019.
évben” tárgyú elöterjesztéshez.
—

Munkáját. segítő együttműködését köszönöm!
Életére és munkájára Isten gazdag áldását kívánva!

Békés, 2019.január 10.

Tisztelettel:

‚‘,w ‘

.

reineni

hir.hu

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁN YMISSZIÓ
5630 Békés, Petőfi u. 56.
Telefon/fax: 66/412-217
E-mail: j@remenjrJM,
Honlap: jemenjr.hu

Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió

Beszámoló
a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
Segítő Szolgálatának
2019. évi szakmai munkájáról

Beszámolási időszak: 2019. január 1. 2019. december 31.
-
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MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓ
5630 Békés, Petőfi u. 56.
Telefon/fax: 66/412-217

Ma gy ar Pünkösdi E gy ház
Orszagos Ciganymisszio

E-mail: jfremenhir.hu,
1-lontap:
L

MPE 0CM Segítő Szolgálat Békési Telephelye

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Segítő Szolgálata a szociális alapszolgáltatások
megszervezésével nyújt segítséget a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókömyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Segítő Szolgálat működése a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokkal értéket
teremt az ellátási területén az ellátást igénylők, a helyi társadalom, a közösség részére. Á felmerülő
igények eredményeképpen jött létre és működik a házi segítségnyújtás.

Békés Városban a felmerült ellátási igények alapján 2009. május 15. napján kezdtük meg a házi
segítségnyújtás alapszolgáltatás biztosítását, szolgáltatásunkat ugyanez év október hónaptól szociális
étkeztetéssel bővítettük.

II.

Segítő Szolgálat által biztosított szociális alapszolgáltatások Békés Városban

Békés városában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.
szerinti szociális étkeztetés és a 63. szerinti házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásokat
biztosítjuk.
A Segítő Szolgálat működése megfelel a hatályos jogszabályoknak, továbbá a szociális szolgáltatói
nyilvántartás, mint közhiteles hatósági nyilvántartás adatainak. A törvényességi feltételek
biztosítottak, az intézményi és a szakmai ellátáshoz kapcsolódó dokumentumok a hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelő.

‘

a.) Tárgyi és személyi feltételek
MPE 0CM Segítő Szolgálat Békési Telephelye Békés, Verseny u. 7. szám alatti „missziós
központban az V2OOO SZCSM rendeletben meghatározott feltételeknek teljes körűen megfelelő,
akadálymentes környezetben áll az ellátást igénylők és a munkatársak rendelkezésére.
Az adminisztrációs tevékenység elvégzését, a kommunikációt segítő, valamint az alapvető ápolási,
gondozási feladatok ellátásához szükséges eszközök biztosítottak.

A szociális étkezéssel és a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályban
meghatározott létszámban, szakképzett asszisztensek, gondozók végzik közvetlenül a
telephelyvezető irányításával.
b) Térítési díj
201 9. évre vonatkozó intézményi térítési díjakat az MPE 0CM Missziós Tanácsa, Missziós Tanácsi
Határozatban hagyta jóvá. A nyújtott szociális szolgáltatások tekintetében, a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően történik az intézményi térítési díj megállapítása.
Az MPE 0CM Missziós Tanácsa 2019. január 1-től 800 Ft/óra térítési díj bevezetéséről döntött
valamennyi telephelye vonatkozásában a szociális segítés szolgáltatásra.
Személyi gondozás tekintetében a fenntartó 2019. január Ol-től 120 Ft/óra térítési díjat vezetett be, a
Békési Telephely ellátási területén.
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MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁN YMISSZIÓ
5630 Békés, Petőfi u. 56.

Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió

Telefon/fax : 66/412-217
E-mail: jnfo
1-lonlap:

A Szolgálat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a jelen beszámolási évet is a fokozott takarékosság

és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte. Működés során a hatékony gazdálkodásra, a szolgáltatások
minőségének javítására, szinten tartására törekszünk.
c) Ellátottak köre, jellemzői
A szociális ágazatban a legelhagyatottabb, leginkább támogatásra szoruló réteget az idősek alkotják,
akik sok esetben szomatikus és/vagy mentális betegséggel bírnak. Az időskorúak helyzetének

értékelésénél és a velük folytatott szociális tevékenység meghatározásánál lényeges annak ismerete,
hogy arányuk a magyar népességen belül folyamatosan emelkedik. A környező országokban és a
közép-európai térség más államaiban, mindenütt alacsonyabb az időskorú népesség aránya, mint
Magyarországon. A társadalom elöregedése mellett jelentős a dezintegráció, a kapcsolatrendszerek

szűkülése, az időskorúak kiszorulása a kis családból, ami egyben a marginalizáció és a teljes
elmagányosodás kockázatát hordozza.
Szociális területen elengedhetetlen az időskorúak alapvető biztonságának megteremtése ahhoz, hogy
emberi méltóságukat megőrizhessék és a számukra megfelelő, élhető életet biztosíthassunk.
Magyarországon egyre határozottabban fogalmazódik meg az otthon gondozás igénye, hogy az

emberek az intézményi ellátás helyett inkább saját otthonukban vehessék igénybe az otthon közeli
ellátásokat, a házi gondozás szolgáltatásait.

Ellátottak száma, életkor és nemenkénti bontásban, 2019. január 1.

—

2019. december 31.
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MAGYAR PÜNKÖSI3I EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓ

Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió

Békés, Petőfi u. 56.
Telefonifax: 66/4 I 2-2 I 7
Emai1: info(remenyhir.hu,
5630

1-lonlap:
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Szociális ellátások összekapcsolódása

Tartós bentiakásos intézményi
elhelyezésre vár

O

A fenti táblázatban az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban részesülők életkor szerint megoszlását
nemenkénti bontásban adjuk meg.

d) Ellátási szükséglet, szakmai tevékenység statisztikai adatok

1) Szociális étkeztetést igénybe vevők nemek szerinti megoszlása:
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MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS cIGÁNYMI5sZIÓ
5630 Békés, Petöfi u. 56.
Telefon/fax: 66/412-217
E-mail: jnf@remenhirJu,
1-lonlap: yenyirhu

Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió

Nemek szerinti megoszlás
szociális étkeztetés

• Férfi
aNő

„=555
1. ábra
201 9. december 3 1 állapot szerinti ellátotti létszám étkeztetésben 555 fő, melynek nemenkénti
megoszlása 346 fő nő, az összes ellátott 62 °/o-a, 209 fő férfi, mely 38 %-otjelent az összes ellátotthoz
viszonyítva.
.

2.) Házi segítségnyújtást igénybe vevők nemek szerinti megoszlása:
Nemek szerinti megoszlás

házi segítségnyújtás

S Férfi

eNő

n156
2. ábra

S

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZ1Ó
5630 Békés, Petőfi u. 56.
Telefon/fax: 66/412-217
E-mail: jremenhirhM,
Honlap:

Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió

Házi segítségnyújtás tekintetében a női ellátottak
125 fő (80%), mint étkeztetésben.

aránya

az összes ellátotthoz viszonyítva magasabb

3) Ellátottak életkor szerinti megoszlása szociális étkeztetés:

Életkor szerinti megoszlás
szociális étkeztetés

1g3
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3. ábra
4) Ellátottak életkor szerinti megoszlása házi segítségnyújtás:

Életkor szerinti megoszlás
házi segítségnyújtás
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MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓ
5630 Békés, Petőfi u. 56.
Telefon/fax: 66/412-217
E-mail: jrcmenhjhu,
1-lonlap: wjemepyhir.hu

Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió

A fenti táblázatokból látható, hogy az étkeztetést jellemzően 60. életévet betöltöttek, a házi
segítségnyújtást jellemzően a 70. életév után igénylik az ellátottak, az egészségi állapotukban
bekövetkező állapotromlás miatt.
Szociális étkeztetésben a legjellemzőbb jogosultsági feltétel az életkor, azonban számos aktív korú
ellátott is igényli az ellátást. Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai
megváltozott munkaképesség, pszichiátriai betegség, szenvedélybetegség, szociális rászorultság.
Családi állapotjellemzőjeként megállapítható, hogy étkeztetésben és házi segítségnyújtásban is nagy
arányban, 3 1 % 58 %-ban vannak özvegy ellátottak, amelynek aránya az életkor emelkedésével
folyamatosan nő.
Az időskorúaknak csekély hányada nem kötött házasságot élete során, a férfiak és nők átlag S %-a
nőtlen vagy hajadon családi állapotú. Az ellátottak csak 29 0/o 27 %-a él házasságban, ahol
támaszkodhat a család erőforrásaira, számíthat a családtagok segítségére.
-

5.) Gondozási szükségletjellemzői:

GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET ALAPJÁN AZ
ELLÁTOTTAK BESOROLÁSA
fl.fokozat
2%

fl fo<ozat
3%

Lfokozat

95%

5. ábra
Az ellátottak gondozási szükséglet vizsgálatuk alapján 0-III. fokozatba sorolhatók:
0.fokozat: Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni. A szolgáltatás a szociális és
egészségi állapot szinten tartására korlátozódik.
I. fokozat: Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul vagy figyelmet,
irányítást igényel.
II. fokozat: Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi rendszeres segítségre szorul vagy
napi szintű kontrollt igényel.
-

-

-
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MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓ
5630 Békés Petőfi u. 56.
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III. fokozat: Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést
és gyakori beavatkozást igényel.
A fenti táblázat alapján:
1 5 I fő a gondozási szükséglet vizsgálata alapján I. fokozatba
2 fő II. fokozatba
2 fő IlL fokozatba tartozik.
-

-

-

-

A feladatellátás során az ellátást igénylővel egyeztetett, számára szükséges tevékenységekben és
időtartamban nyújtunk szolgáltatást. Napi szintű gondozás jellemző, így tervezhető, kiszámítható, az
ellátott számára biztonságot nyújtó ellátást biztosítanak gondozóink. A szociális gondozók által
végzett tevékenységek, mindig összhangban vannak az igénybevevök szükségleteivel. Naponta
tapasztaljuk, hogy gondozottjaink mind egészségi állapotuk, mind pedig életkori sajátosságaik
alapján folyamatos segítséget igényelnek önellátásuk során.

6.) Személyi gondozás keretében leggyakrabban igénybe vett tevékenységek Békés Telephely
vonatkozásában:

Személyi gondozás éves estszám
legjellemzőbb tevékenységek bontásban
-
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MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓ
5630 Békés, Petőfi u. 56.
Telefonifac: 66/412-217
E-mail; jwrcmejyjiirhu,
Honlap; wwyy±emejyjjirJ3g

Magyar Pünkösdi Egyház

Országos Cigányrnisszió

7.) Szociális segítés keretében leggyakrabban igénybe vett tevékenységek Békés Telephely
vonatkozásában:

Szociális segítés éves esetszám
tevékenységenkénti bontásban
-
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7. ábra

A fenti táblázatokban (6-7. ábra) külön külön, az 1/2000. SZCSM rendeletben meghatározott
kategóriák alapján kerültek ismertetésre az éves esetszámok és az ellátás I gondozás során biztosított
legjellemzőbb résztevékenységek felsorolásával.
Egy ellátott egy nap több típusú gondozási és/vagy segítési tevékenységben is részesülhet a gondozási
szükséglet vizsgálat és a megállapodás alapján.
Az esetszám ebben a tekintetben az éves szinten megvalósult gondozási tevékenységek számát jelöli,
ami nem egyenlő az ellátotti létszámmal.
Személyi gondozás folyamán az ellátottak leginkább a krónikus betegségékkel összefiiggő feladatok
(vérnyomásmérés, gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás), a gondozási és ápolási feladatok, valamint
a személyi higiéné biztosítása során végzett tevékenységben igénylik a segítséget.
A felsorolt tevékenységeken kívü1 még számos esetben biztosítjuk az ellátott mozgatását, decubitus
(felfekvés) megelőzését, gyógyászati segédeszközök beszerzését, családdal, ismerősökkel való
kapcsolattartást.
-

Szociális segítés során, a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés és a háztartási
tevékenységben való közreműködés kérnek segítséget az ellátottak.
Az ellátottak mindennapjait az egészségi közlekedési és kapcsolati problémák hálózzák be.
A szociális és egészségügyi problémák szorosan összefonódnak és megoldásuk egymástól
fiiggetlenül nem lehetséges. Számos ellátott, gondozási szükséglete alapján, személyi gondozásban
és szociális segítésben is részesül házi segítségnyújtás folyamán.
-
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MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ
ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓ
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III.

Szakmai tevékenység ellenőrzése a beszámolási év során

201 9. évben az MPE 0CM Segítő Szolgálat Békési Telephelyén nem történt hatósági ellenőrzés.
Iv.

Más intézményekkel történő együttműködés

Célunk, a település lakossága felé való hatékony szolgálat, segítő együttműködés kialakítása és
fenntartása Békés Város Onkormányzatával, a városban működő szociális intézményekkel,
szolgálatokkal, civil szervezetekkel. Továbbá napi szinten együttműködünk a város egészségügyi
alapellátását végző háziorvosi szolgálattal, jelzésük alapján a felmerülő ellátási igényeket minden
esetben kielégítjük.
Továbbiakban is segíteni szeretnénk a szociális kerekasztal munkáját.

V.

Összegző gondolatok

Alapvető célunk a tevékenységi körünkbe tartozó feladatok teljes körű ellátása, amelyet hatékony
módszerek alkalmazásával a szolgáltatást igénybe vevők igényeit messzemenően szem előtt tartva
biztosítsunk.
Müködésünk során arra törekszünk, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden
munkamozzanatát megfelelően összhangba hozzuk a szolgáltatásainkat igénybe vevők emberileg
természetes, szakmailag indokolt elvárásaival, igényeivel valamint a hazai alkalmazott szakmai
módszerekkel, eljárásokkal, jogszabályi előírásokkal, hatósági elvárásokkal.
Békés, 2020. januári.

X
Fazekas

Durkó

intézínényvezető
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