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L Pszichiátriai bete2ek nappali ellátása (közösségi programok,

képzések, pályázatok)

2006 óta nyújtunk pszichiátriai betegek számára nappali ellátást. Nappali ellátás keretében
lehetőség van az intézményben napközben tartózkodni valamint, különböző szolgáltatásokat
igénybe vemi:

Szolgáltatásaink:

- masszőr,

- fodrász,

- ortopédia,

- mosás, tisztálkodás,

- pszichiátriai szakorvos igénybevétele,

- szociális ügyintézés,

- mentálhigiénés gondozás,

- digitális eszközök ingyenes használata,

- bérletek biztosítása (uszoda, konditerem)

- foglalkoztatási tevékenységekben való részvétel.

Az intézményünk megbízási szerződéssel pszichiáter szakorvost is alkalmaz. A betegeket sok
esetben „kutató munkával” találjuk meg, de az is jellemző, hogy a beteg családja jelentkezik
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az intézményünkben. Az intézmény igyekszik a foglalkoztatásra alkalmas szem1yeket a
lehető leghamarabb a munka világába integrálni. Ahhoz, hogy minél több személy számára
elérhetőek legyenek a szolgáltatások, fontos a megfelelő tájékoztatás, hirdetés, kutató és
prevenciós munka, ezt segítik az általunk szervezett közösségi programok, adományosztások,
pályázatok.

Engedélyezett ellátotti létszám: 90 fő (ennél sokkal többet láttunk el)

Normatív támogatás összege: 25 242 060 Ft.

Személyi feltételek:

4 fő terápiás munkatárs, 1 fő ügyviteli munkatárs kisegítő munkája

Tárgyi feltételeknek továbbra is megfelelünk.

Néhány fontosabb megvalósult programunk, projektünk

Képzések:
- Adatvédelmi tisztviselő képzés: 3 fő
- munkavédelmi tisztségviselő képzés:2 fő
- varrónők továbbképzése — szabásztanfolyam: 3 fő
- Vállalati kultúra, munkahelyi együttműködés: 1 O fő
- Innovatív termékfejlesztő képzés: 3 fő
- Szociális asszisztensi képzés: 3 fő (OKJ)
- Aranykalászos gazdaképzés: 2 fő (OKJ)
- Nők 21 . században képzés: 1 O fő
- Közösségfejlesztés, településfejlesztés képzés: 3 fő
- elsősegélynyújtó képzés: 20 fő
- Vezető képzés (kötelező képzés a vezetőnek): 2 fő
- EFI iroda által nyújtott képzések, egészségügyi felvilágosító előadások: 50 fő

Programok:
- Ez évben is megrendezésre került a farsang az alapítványnál.
- Masszőr az alapítványnál.
- A Petőfi utcai telephelyen március 7.-én, a Hunyadi téren 8.-án Nőnap alkalmából

smink, frizura, masszőr lehetőségek közül tudtak választani a dolgozók. Természetesen a
virág sem maradhatott cl.

- Borsó, vetőmag osztás
- A 2019-es évben az alapítványunk is részt vett az Országos „nagytakarítás” Békés városi

programján. Mindhárom telephelyről voltak önként jelentkezők (12 dolgozó + egy
szakdolgozó), akik szívesen tesznek a város szépségéért. Az Erzsébet-ligeti játszótér
takarítását, játszóeszközök festését vállaltuk.

- Autista világnap
- Csontsűrűség mérés a Gyógyfürdőben
- Állásbörzén való részvétel Békésen
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biztonságos internethasználatra. Évente általában 2-4 alkalommal tartunk ennek okán
felvilágosító ás képző alkalmakat, melyek során a korábban említett témákkal kapcsolatosan
igyekszünk felvilágosítani a hallgatóságot.
Legnépszerűbb témánk az Offiine szülő — Online gyerek, ez magában foglalja a generációs
szakadék okozta különbségeket, illetve kiválóan felhívja az internet rejtette veszélyekre a
figyelmet. Online ügyintézés témája, számítógépes programok ismerete, hiszná1ata,
elektronikus levél küldése stb. Mindemellett heti szinten 6-8 fő látogató jön be a pontra és
kéri segítségünket a kitelepített eszközök használatához, önéletrajz íráshoz ‚ online
ügyintézéshez, levelezéshez, számlák befzetéséhez, megrendelések alkahnazásával
kapcsolatos teendők elvégzésében. A fiatalabbak betémek játszani, a közösségi portálokat
használni, ritkábban fordul elő a számítógépes szoftverek használata, ügyfél kapu használata.
A DJP Ponton 3 laptop, egy multi funkciós nyomtató, 3 okos telefon, 2 tablet található,
továbbá az alapítvány székhelyének egész területére kiterjedő internet hozzáférés található
WIFI kapcsolaton keresztül.

II. Fejlesztő fo2lalkozatás

Kapott éves feladatmutató: 38.775

Fejlesztő foglalkoztatási éves támogatás: 37 697 007 Ft

2019. novemberben 128 feladategység emelést kaptunk, mely 12 1 472- Ft támogatást
jelentett.

Engedélyezett létszám: 55 fő, Mt. szerinti 20 fő, Szt. szerinti 35 fő megoszlásban.

A munkavállalói létszám december 3 1 -én 26 fő volt.

Szt. szerinti jogviszonyban, havi átlagban 10 főt foglalkoztattunk, teljes évi 21 fő.

Mt. szerinti munkaviszonyban, havi átlagban 1 6 főt foglalkoztattunk, teljes évi 21 fő.

A tárgyi és személyi feltételeknek továbbra is megfelelünk. A szakdolgozók továbbképzése
folyamatos.

III. Akkreditált fo2lalkozatás

Akkreditációs foglalkoztatóként alapítványunk fő céljai közé tartozik, hogy a megváltozott

rnunkaképességű dolgozóink számára tartós foglalkoztatást biztosítsunk védett körülmények

között, javítsuk a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci

foglalkoztatottságának arányát, valamint lehetőséget biztosítsunk dolgozóink képzésére,

továbbképzésére. Tranzit foglalkoztatottjaink esetében célunk munkavállalóink védett

körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a

nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra.
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A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható kö1tégvetési

támogatásról szóló 327/2012 (IX. 1 6.) Kormányrendelet alapján a Szent Lázár Alapítvány

rehabilitációs támogatásban részesült. A 2019-es évre vonatkozóan a támogatás 70 fő tartós

foglalkoztatású és 15 fő tranzit foglalkoztatású megváltozott munkakpességű

munkavállaló foglalkoztatását biztosította.

Munkavállalóink nagy része alacsony iskolai végzettségű, többségüket egyszerű ipari-, és

egyszerű mezőgazdasági foglalkoztatás keretében foglalkoztattuk, ami el sősorban

kézügyességet és kitartást igényel. Szakmunkás dolgozóink is voltak, akik zöldség- és

gyümölcsfeldolgozó-tartósító, varrónő, hivatalsegéd, illetve rehabilitációs mentor és fejlesztő

foglalkoztatás segítő munkakörökben dolgoztak napi 4-8 órában.

Munkavállalóirik részére biztosítottuk mind a részmunkaidős foglalkoztatás, mind a teljes

munkaidős foglalkoztatás lehetőségét, figyelembe véve az egészségi állapotukat, murikavégző

képességüket.

A jogszabályok által előírt szakmai és tárgyi feltételeknek megfelelünk, amelyet több

sikeres ellenőrzési jegyzőkönyv is alátámaszt.

Foglalkoztatási tevékenységeink:

-Savanyító üzem,

-Varroda,

-Hálókötő műhely,

-Alkatrész összeszerelés,

-Dísztasak hajtogatás,

-Kertművelés,

-Fazekas műhely (új tevékenység).
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EGYMI-vel együttműködés projekt:

Ebben az évben kezdtük el egy új telephelyünk kialakítását az EGYMI-vel közösen, amely projekt
keretén belül fogyatékkal élők foglalkoztatását igyekszünk megvalósítani.

A megtermelt bevételeink egy jelentős részét jószolgálati célokra fordítottuk, amely alapítványunk

alapcélja és hozzájárul a szervezetünk hírnevének öregbítéséhez.

Fentiekben látható, hogy rengeteg energiát (pénz, idő, munka) fordítunk az alapítvány

alapcéljaira, hiszen segélyezünk, szervezeteket segítünk, adományozunk. Továbbá az is

kitűnik, hogy pályázatokra is igen nagy energiákat fordítunk, várhatóan ez meghozza majd a

gyümölcsét. Szükséges a munkavállalóink folyamatos továbbképzése, hiszen ez az egyik célja

a foglalkoztatási pályázatoknak, amelyekből mindezt finanszírozni tudjuk, illetve az egyén

számára is egy plusz segítség az önmenedzseléshez. Az elmúlt évek legtermékenyebb évének

tartom 2019. évet, hiszen rengeteget fejlődtünk tárgyi eszközök vonatkozásában, valamint

személyi kompetenciákban is.

Tevékenységeink képekben:

„Én is tudok segíteni” programsorozat keretében ruhaosztás a békési piacon
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Idősek világnapja

Madzagfalvi napok keretében, érzékenyítő foglalkozások több civilszervezettel karöltve.
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Családi nap a nappali ellátásban lévők számára.
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