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Nyílt ülés Körömi János intézményvezető

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzátának Képviselő-testülete a 2023 . első félévére vonatkozó
munkaterve szerint a Humán és Szociális Bizottság a 2023. februári ülésén tárgyalja a
Mentálhigiénés Egyesület munkáj áról szóló tájékoztatót.

Körömi János intézményvezető eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített
táj ékoztató anyagot, amelyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

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

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
Mentálhigiénés Egyesület 2022. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatót a határozat
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2023. február 17.

Mucsi András s.k.
bizottsági elnök
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Ügyintéző: Nyeste Eszter

Békési Mentálhigiénés Szolgálat
Szakmai, pénzügyi beszámoló a 2022. évről

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ADATOK

A szervezet neve, címe: Mentálhigiénés Egyesület, 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1.
Az intézmény neve, címe: Békési Mentálhigiénés Szolgálat, 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1.

Végzett tevékenység Szt. szerinti Működési engedély Ágazati Ellátottak
megjelölése száma azonosító száma

Szenvedélybetegek közösségi ellátása BE/34/415-1/2016 50040462 66

Szenvedélybetegek nappali ellátása BE/34/415-1/201 6 S0040462 13

Pszichiátriai betegek nappali ellátása BE/34/415-1/2016 S0040462 12

A szolgáltatás nyújtásával összefüggésben végzett ellenőrzések
Neve Időpontja
1 . Fenntartói Ellenőrzés
szenvedélybetegek közösségi ellátásának, szenvedélybetegek — 2022. június 2.
pszichiátriai betegek nappali ellátásának ellenőrzése
2. Magyar Allamkincstár ellenőrzés
szenvedélybetegek közösségi ellátásának, szenvedélybetegek — 202 1 . február
pszichiátriai betegek nappali ellátásának ellenőrzése

11. KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK
Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Az alapellátás alaptámogatási összege 2.000.000 Ft, egy főre jutó támogatás 1 50.000 Ft. A
Teljesítménytárnogatás mértéke 8. 1 00.000 Ft. A kötelezően teljesítendő feladatmutató: 54 fő.
Osszesen: 10.100.000 forint

Pszichiátriai betegek nappali ellátása
A pszichiátriai nappali ellátás éves bevétele 3. 1 00.000 forint.

Szenvedélybetegek nappali ellátása
A szenvedélybetegek nappali ellátás éves bevétele 3 . 1 00.000 forint.

Az alkalmazottak bérezése a Kjt. alapján történt, a Munka Tv. hatálya alá tartoznak.
Egyéb juttatások: céges mobiltelefon; feladatellátáshoz kerékpár biztosítása, saját
személygépkocsi útiköltség térítése munkába járáshoz. Békés városon kívül lakó ügyfelek
megkereséséhez, rendezvények megvalósításához; képzési támogatás Tanulrnányi Szerződés
keretében; alvállalkozói tevékenység pályázatokban.
Az ingatlan Saját tulajdonban áll. amelynek karbantartását, állagának megőrzését önerőből látjuk
cl.

Ikt.szárn: BMSZ 2/2023
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A támogatási források mellett, pályázati lehetőséget keresünk, hiszen szolgáltatásaink során

törekszünk az inriovációra, Olyan programok bevezetésére, amelyek mint a prevenciót, a

mentálhigiénét, valamint az ellátásunkban lévő személyek megsegítését szolgálja

Intézményünk munkatársai a következő pályázatok tervezésében, elkészítésében.

megvalósításában vettek részt 2022-ben:

‚ ‚
Pályázott ‘ . . ..

Tamogato Program neve összeg
Allapot Projektfelelos/ok Megnyert osszeg

—
‚

Nóránt Zsuzsanna

Hid a Madzagosok .

1
TOP.-7. 1 I -1 6-H-ESZA-

között helyi 5.000.000 Ft nyertes
Bonnyai Sandor

5.000000 Ft
2020-01358 .. .. ‚

Fazekas-Mucsi

kozosseg Katalin

III. FOGLALKOZTATÁSI ADATOK:

OSSZES FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA: 7 FŐ

SzociÁLis TERÜLETEN DOLGOZÓK SZÁMA: 7 FŐ

Név Beosztás Ellátási terület Végzettség

Körörni János Egyesületi elnök szociális menedzser

Bonnyai Sándor Terápiás munkatárs, Szenvedélybetegek közösségi általános szociális

Szolgálatvezető el látás, nappali ellátás munkás

20 I 7. december O 1 -től (szenvedélybetegek. pszichiátriai

2022. 06.30-ig betegek)
Intézményvezető

2021 .08.01 -től
Hortobágyiné Gondozó, terápiás segítő szenvedélybetegek közösségi mentálhigiénés segítő

Erdei Boglárka 201 7. december I 5-től, ellátás (0,5 fő) /szenvedélybetegek szakember

2022. 03. 31-ig nappali ellátás (0,5 fő)
Koordinátor-helyettes
2021.09.01-től 2022.03.3 l-ig

Farkas Edina Gondozó. terápiás segítő pszichiátriai betegek közösségi szociális asszisztens,
ellátás (0,5fő) /szenvedélybetegek mentálhigiénés
nappali ellátás (0,5fő) asszisztens

Győrfiné Köhler Gondozó szenvedélybetegek közösségi szociális asszisztens

Anikó 202l.06.l7-től ellátása(1 fő)

Nagy Tibor Gondozó, terápiás segítő szenvedélybetegek közösségi általános szociális

2022.04.0 I -től ellátás (0,5 fő) /szenvedélybetegek munkás (folyamatban)
nappali ellátás (05 fő)

Nyeste Eszter Vezető terápiás munkatárs szenvedélybetegek közösségi általános szociális

2022.07.01-től ellátása irwnkás

‚ ‚ Osszes foglalkoztatott Folyamatosan foglalkoztatottak •• ‚

Ellatas ‚ ‚ Onkentesek szama
szama szama

SZK 6+1 5+1 O

SZN 1 1 O

PN 1 1 O
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A szociális területen dol2ozók iskolai vé2zettsé2 szerinti meosz1ása

L

8 általános érettségi Felsőfokú végzettség

Szakirányú Nem szakirányú Szakirányú Nem szakirányú

O végzettség végzettség végzettség végzettség

2 1 4 -

Orvos konzultáns: Dr. Udvardi László — pszichiáter szakorvos
Mentálhigiénés konzultáns: Körörni János - addiktológiai konzultáns

Technikai adatok

Egyesületi elnök telefonszáma 0630/938-3590

Intézményvezető telefonszáma 0630/503-3330

Szolgálatvezető telefonszáma 0630/684-5697

Szolgálati telefon- I 063 0/277-3299

Szolgálati telefon-2 0630/597-9342

Szolgálati telefon-3 0630/449-4678

Vezetékes telefon Fax E-mail elérhetőség Honlap Facebook

66/643-99 I 66/643-99 1
iY1enta.bekesg1TIa11.co1T1; www.bekesmenta.hu Békési Mentálhigiénés Szolgálat
bekesrnentagrnail.corn

Működtetési feltételek
r:::— 2022. évi közüzemi óraállások

január február március április j május ÍÚHÍUS iÚiIIS augusztus szeptember október november december

Víz 800 821 831 836 JiO 863 878 890 903 915 927 938

Áram 45424 45760 45971 46249 46569 46827 47117 47373 47654 47869 48215 48O6

Gaz 18491 19231 19557 19963 20166 20175 20178 20180 20181 20182 20224 20402

Iv. Képzések, továbbképzések
Belső továbbképzés, akkreditált továbbképzés

Időpont J Tárgya

90)2 0 22
Szenvedélybetegekkel és hajléktalan-ellátással Győrfiné Köhier Anikó

— —. 3 . .

kapcsolatos szakmai műhelymunka
. ‚ ‚ . ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ . . Farkas Edina Győrfiné

2022. 04. O 1 . Kieges fehsmerese es kezelesenek modjai .. . ‚

Kohier Aniko

9092 06 30
Előadás a depresszió megelőzéséről QPR módszer Bonnyai Sándor, Nagy

— . . . —-.-—

elsajátítása Tibor
Bonnyai Sándor, Farkas

2022. I 1 . I I . Személyiségtípusok a DISC modell alapján Edina Nagy Tibor. Nyeste
Eszter
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V. Kapcsolatépítés
Külső/Szakmai és társintézmények
- rendezvények, programok, amelyeket szerveztünk, amelyeken részt vettünk —

. a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvánnyal folyamatosan kapcsolatot

tartottunk, pályázat megbeszéléseken vettünk részt a munkatársakkal, amelyek

programjaink színesítését szolgálták 2022-ben is. — Bonnyai Sándor
. 2022. április 7-én a Mezőherényi Evangélikus Gimnáziumban az önkéntesség és a

segítés témakörében tartottunk előadást. — Bonriyai Sándor
. 2022. május 1 7-én a Békési Mentálhigiénés Szolgálat kollégái az Európai Szövetség a

Depresszió Ellen (EEAD) Békés Megyei Fórumán jártak. — Bonnyai Sándor, Győrfmé

Köhier Anikó, Farkas Edina, Nagy Tibor
S 2022. május I 9-én a Békés Városi CLLD Szakmai Fórumán vettünk részt, ahol a

település lehetőségeit és fejlesztési területeit jártuk körbe. -- Boiinyai Sándor

. 2022. május 25-én a Békés Városi CLLD Szakmai Fórumán vettünk részt. ahol a
településen működő civil szervezetek és vállalkozások jövőre irányuló közös célokat

fogalmaztak meg. — Bonnyai Sándor
. A Szeghalmi Családsegítő és Gyermekjóléti Központban csapatépítő tréninget

tartottunk összesen 7 alkalommal. — Bortnyai Sándor
. 2022. június 08-án egy Ifjúsági Klub Est során a szabadság témakörében egy kerekasztal

beszélgetés zajlott le, amelyen békéscsabai diákok és pedagógusok vettek részt. —

Bonnyai Sándor
. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja

által szervezett Kortárssegítő Táborban vettünk részt 2022. június 22. napján. A városban

és a járásban élő kamaszgyenriekek lelki egészségmegőrzésére, önismereti munkájára

hangsúlyt fektetve tréninget tartottunk. — Bonnyai Sándor
. 2022. július 6. napján a Levendulás Öko Táborban 60 gyermek részére tartottunk

interaktív előadást. mely keretein belül a „Milyen az igazi hős?” témakörét dolgoztuk fel.
— Bormyai Sándor

. 2022. július 14-16. között a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozón

vettünk részt. — Bonnyai Sándor, Győrfiné Köhler Anikó. Nagy Tibor, Nyeste Eszter

. 2022. július 29-én a Doboz-Szanazugi Ifjúsági Üdülőközpontba települtünk ki. ahol 40

fő ukrán nemzetiségű diák számára tudtuk élvezetesebbé tenni a nyári időszakot. A saját

készítésű társasjátékainkkal jelentünk meg, melyet nagy élvezettel fogadtak a gyermekek.

Munkánkat ukrán-magyar nyelvű tolmácsok segítette a gördülékenyebb kommunikáció

érdekében. — Bonnyai Sándor, Farkas Edina, Nyeste Eszter
. 2022. augusztus 1 9. napján munkatársainkkal kitelepültünk a XXIV. Madzagfalvi

Napokra, ahol többek között saját tervezésű társasjátékunkkal örvendeztettük meg az

érdeklődőket. továbbá kézműves programokkal is készültünk a sátrunkba térők számára.

Mindemellett a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban megrendezett kiállításra

állítottunk össze egy kedves kis bemutatót a mindennapjainkról, programjainkról. —

Farkas Edina, Győrfiné Köhier Anikó, Nagy Tibor, Nyeste Eszter
. 2022. szeptember 1 3-án intézményünk delegációja részt vett a Szarvason megrendezett

szociális módszertani tevékenységet segítő műhelyfoglalkozáson.

. 2022. szeptember 21 -én Egyesületünk is részt vett a kétnapos „Szociális ellátások

kapcsolódásai” konferencián a Békés Megyei Kormányhivatalban. — Bonnyai Sándor

. 2022. szeptember 2 1 -én a „CIVIL INFO — NEA 2023” című országos tálékoztató
rendezvényen vettünk részt, Békéscsabán. — Bonnyai Sándor
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. 2022. október 4-én, a Garabonciás Napok keretein belül intézményünk munkatársai

kitelepültek a Békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnáziumba,

ahol a diákok aktív együttműködésével 30 db szeretet-csomagot állítottak össze az

ellátásunkban álló rászoruló családok számára. Az eseményről a média is beszámolt. A

programról szóló cikk az alábbi linken elérhető:
https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2022/1O/szeretet-kerult-a-bekescsaban-osszeallitott-

csomagokba?utm_source=facebookutmmediumsocia1Sutm_campaignbeol8fbc1id

=IwAR33Us3w-QSmYggNZxj 1 uTiZzUnfbS2ovhrsVEv6daXClOI FRZC6K_OSNGo

. 2022. október 8-án intézményünk is képviseltette magát az I. Organikus Pedagógiai

Konferencián, Budapesten. Közös gondolkodásban vettünk részt az „organikus oázisok”

közötti eszmei-szakmai-tapasztalati hálózat kialakitásáról. — Nyeste Eszter

. 2022. október 12-én részt vettünk a Lelki Egészség Világnapja alkalmából megrendezett

„Remény” Konferencián a Békés Megyei Kormányhivatalban. — Bonnyai Sándor,

Farkas Edina, Győrfrné Köhier Anikó, Nagy Tibor, Nyeste Eszter

S 2022. 10. 27-én Ifjúsági Klub Esten vettünk részt. Ez alkalommal az önismeret volt a

központi téma.— Boiinyai Sándor
. 2022. november 3-án szakmai műhelyfoglalkozást szerveztünk a környékbeli

közösségi ellátást biztosító intézmények számára. A rendezvényen részt vettek a Békés

Városi Szociális Szolgáltató Központ és a Béthel Alapítvány munkatársai, illetve mindkét

telephelyünk dolgozói. — Bonnyai Sándor, Győrfiné Köher Anikó, Nagy Tibor, Nyeste

Eszter.
S 2022. november I O. napján részt vettünk a Békés Város Önkormányzata által

szervezett Szociális Munka Napja alkalmából megrendezett városi ünnepségen. —

Bonnyai Sándor, Farkas Edina, Nagy Tibor, Nyeste Eszter
S 2022. november I 9-én az „Irány a jövő! Ami hiányzik, és amit én tehetek magamért,

másokért” szakmai napon képviseltette magát intézményünk Budapesten. A program

fókuszában az érzelmi intelligencia fejlesztése, továbbá a szakrnai-partnerkeresés, illetve

az eszköztár bővítése állt. — Nyeste Eszter
. 2022. november 21-én a Békés Város Önkormányzata által szervezett kerekasztal

megbeszélésen vettünk részt. A tanácskozás fókuszában a jelenlegi és jövőbeli

együttműködések kerültek, kifejezett hangsúly került az előttünk álló tél szociális jellegű

kihívásaira. — Bonnyai Sándor
. 2022. november 23-án a békési Csillagmajor Családok Átmeneti Otthona megnyitóján

vettünk részt. — Bonnyai Sándor
S 2022.12.01-én részt vettünk a több mint 150 éves kétsopronyi Petrovszki tanya

megnyitó ünnepségén. — Bonnyai Sándor
Ó A Polarklíma Kft. lehetőséget biztosított a kliensgyermekeink részére, hogy karácsonyi

műsoron vegyenek részt Budapesten, a Fővárosi Nagyeirkuszban. A kirándulásra 2022.

december 3-án került sor. — Bonnyai Sándor
S 2022. 12.07-én a mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Család- és

Gyermekjóléti Szolgálat által megrendezett mikulás ünnepségen vettünk részt. A

családsegítők által szervezett eseményen nyújtottunk segítő kezet. — Nyeste Eszter

. 2022.12.08-án intézményünk megalakulásának 22. évfordulója alkalmából

ünnepséget szerveztünk a Békés Városi Polgármesteri Hivatal épületében. Fókuszba

került az elmúlt 22 éves szakmai tevékenység áttekintése, illetve az Egyesületünk által

ápolt kapcsolatrendszer továbbépítése. A rendezvényről sajtócikk is megjelent, mely az

alábbi linken elérhető: https://behir.hu/22-eves-a-mentalhigienes-egyesulet -

Bonnyai Sandoi Faikas Edina Gyoifme Kohier Aniko Nagy Tiboi Nyeste Eszter
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. 2022.12.19. napján a Békés Város Önkormányzata és a BVSZSZK által szervezett
városi karácsonyi ünnepségen vettünk részt. — Bonnyai Sándor

. 2022. 1 2. 20-én részt vettünk Tarhoson a Mindenki Karácsonya elnevezésű programon.
— Bonryai Sándor

. Kliensgyerrnekek részére, névre szóló Cipősdoboz adományokat kaptunk a budapesti
Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium diákjaitól, amelyek kiosztásra kerültek december
hónapban, ezzel is szebbé téve a rászoruló gyermekes családok ünnepét. Továbbá a
Karácsonyi Angyalok jóvoltából gyűjtött adománycsomagokkal kb. 50 fő számára tudtuk
kellemesebbé tenni a karácsonyt. — Bonnyai Sándor, Farkas Edina, Győrfiné Köhier
Anikó, Nagy Tibor, Nyeste Eszter

Közösségi munkacsoport működtetése, munkatársi értekezlet, esetmegbeszélés,
összmunkatársi értekezlet, vezetői értekezlet alkalmai 2022-ben:
Közösségi munkacsoport 13 alkalom
Munkatársi értekezlet 38 alkalom
Esetmegbeszélés 24 alkalom

Összmunkatársi értekezlet 14 alkalom
Vezetői értekezlet 25 alkalom

VI. Információnyújtás
Fontosnak tartjuk a programjainkról, rendezvényeinkről folyamatos tájékoztató nyújtását,
amelyeket több csatornánk keresztül végzünk. Egyrészről a közösségi oldalt hívjuk segítségül,
ahol figyelemfelkeltő plakátjainkkal invitáljuk az érdeklődőket a programjainkra, továbbá
beszámolunk a mögöttünk álló alkalmakról. Programjainkról folyamatosan értesítjük
ügyfeleinket (telefonon és szórólapon keresztül), valamint az együttműködésben álló
szervezeteket, alapítványokat, oktatási, nevelési intézményeket. Szoros kapcsolatot ápolunk a
helyi és a megyei médiával, akik bizonyos időközönként beszámolnak prograrnjainkról.
A weboldalunkat folyamatosan frissítjük, hogy mindig aktuális információkkal tudjunk szolgálni
az oldalra látogatóknak.
Rendszeresen szórólapozunk, valamint plakátokat helyezünk ki helyi, valamint kistérségi orvosi
rendelőkben, szociális, oktatási, nevelési intézményekben, művelődési intézményekben,
hirdetőfelületekre.

VII. Infrastruktúra
Fejlesztő eszközök: kézműves eszközök folyamatos beszerzése /gyöngy, üvegfesték, ragasztók,
sablonok, színes papírok, fonalak stb./továbbá a ház higiéniai és karbantartói, valamint
kézműves fejlesztő feladatainak ellátásához szükséges felszerelések beszerzése /tisztítószerek,
műanyag evőeszközök, főzőedények stb.!
A Békési Mentálhigiénés Szolgálat tárgyi feltételei 2022. július hónapban egy HP multifunkciós
színes, tintasugaras nyomtatóval bővültek.

VIII. GONDOZÁS! ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTŐ TEVÉKENYSÉGEK

A programjainkat a járványügyi intézkedéseknek megfelelően szerveztük, és bonyolítottuk le,
szigorúan betartva a higiéniai, maszkhasználati és t2volságtartási előírásokat.

Állandó heti programjaink az ellátottaiiik részére:
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Szenvedélybetegek nappali Pszichiátriai betegek nappali

hétfő Önellátási képességet javító közösségi Önellátási képességet javító közösségi
program program

kedd „Kiskukták Klubja” közösségi program, Enigma Kör
önellátási képességet segítő program készségfejlesztő foglalkozás

szerda Fiimkiub „Kiskukták Klubja” közösségi
közösségi program program, önellátási képességet

segítő_program

csütörtök Közösségi Program Közösségi Program
péntek „Ügyes Kezek” képességfejlesztő „Ügyes Kezek” képességfejlesztő

foglalkozás foglalkozás

Állandó és alkalmi programjaink az ügyfeleink részére
A prograinjainkat a járványügyi intézkedéseknek megfelelően szerveztük, és bonyolítottuk le,
szigorúan betartva a higiéniai, maszkhasználati és távolságtartási előírásokat.

Kézműves, önellátás, készségfejlesztés köré épülő programjaink
Rendszeresen tartunk kézműves foglalkozásokat, amelyekre a pszichiátriai és
szenvedélybetegséggel élő klienseink részéről nagyfokú érdeklődés mutatkozik. E
programelemünk hozzájárul indirekt módon a közösségi élmény megélésére, a fmommotorika
fejlesztésére, a „képes vagyok rá” érzés integrálására, továbbá másodlagos védőháló funkciót is
betölt.
Az önellátást segítő programjainkon belül rendszeresen készítünk alacsony költségvetésű
ételeket, amely lehetőséget ad arra, hogy ötleteket gyűjtsenek, melyet otthon is el tudnak
végezni. Emellett a házi praktikák programon belül Olyan technikákat sajátíthatnak el, amely a
fenntarthatóságot, az önellátást segítő elő. (Varró Klub, Kézműves foglalkozás, Kiskukták
Klubja, Izek a Nagyvilágból, Önellátást képességet javító program stb.)

Csoportfoglalkozások köré épülő programjaink: önsegítő, önismereti, speciális segítő
Az egyéni konzultációk mellett biztosítunk különféle csoportos üléseket is, amely mentén az
egyén ön-, és társismeretét, kommunikációs, szociális készségeit, megküzdési stratégiáját
fejiesztjük. Minden alkalommal egy vezérvonal, központi téma mentén dolgozunk, azonban
minden egyes alkalomra úgy készültünk fel, hogy a csoport igényeire, aktuális állapotára,
elvárásaira reagálni tudjunk.
A csoportülések és a visszajelzések során azt látjuk, hogy a mentális problémával,
szenvedélybetegséggel élők szívesen jönnek, vesznek részt a programban, kialakult a
csoportokban a „mi-tudat”. (Menta kör önismereti csoport, ErtemlErtünk Program)

Közösség-, értékteremtő, hagyományápoló programok
Olyan programok, rendezvények, amelyek havonta minimum egy alkalommal kerülnek
megrendezésre, amelyek a közösségépítés mellett, értékteremtő, hagyományápoló elemeket ad át
a jelenlevőknek. (Családi nap, Roma Kulturális Nap, Falusi Nap, Majális. Tánedalfesztivál,
Egészségnap, Karácsonyi Ünnepség, stb.)
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Jelentősebb programok, rendezvények az ügyfelek, valamint békési rászoruló

lakosok részére

A programjainkat a járványügyi intézkedéseknek megfelelően szerveztük, és bonyolítottuk le,
szigorúan betartva a higiéniai, maszkhasználati és távolságtartási előírásokat, ameddig azt
jogszabály előírta.

2022. 03. 23. - Ruhabörze
2022. 03. 29. — Kézműves Foglalkozás: Finommotorika fejlesztő foglalkozás keretein beszül

mandalát készítettünk ellátottainkkal.
2022. 04. 14. — Húsvéti Program: A délután során kiselőadás, játékok és szendvicsek fogadták
az ellátogató klienseket és gyermekeiket.
2022. 04. 27. — Majális: Az eseményen a majális nosztalgikus hangulata várta a klienseket,
rriájusfaállítással, játékokkal és tombolahúzással.
2022. 05. 03. — Tenyeremben értékeink: A résztvevőkkel a belső értékekről, pozitív
tulajdonságokról kiscsoportba bontva beszélgettünk. A program végén mindenki „nyomot
hagyott” az intézmény előterének falán.
2022. 05. 25. — Gyermeknap a békési Hunyadi Téri Ovodában: A gyermekek különböző
állomásokon ügyességi feladatokat oldottak meg, majd pedig trambulin és ugrálóvár élménye
várt rájuk. A programon közreműködött ukulelén, valamint csellón játszó két békéscsabai
diáklány is.
2022. 05. 26. — Táncdalfesztivál: A táncdalfesztiválok hangulatát idézte meg Szolgálatunk a
program keretein belül. Az élményesokor zene felismeréses kvízzel, karaokeversennyel, közös
beszélgetéssel elevenítette fel a nosztalgikus emlékeket.
2022. 06. 10. — Ruhabörze
2022. 06. 15. — Levendula Program: Az eseményre ellátogatók megisrnerkedhettek a levendula,
mint gyógynövény felhasználási módjaival. Valamint az önálló életvitelhez szükséges
készségfejlesztés jegyében a házi szappan készítésének fortélyaival ismerkedhettek meg a
megjelentek.
2022. 06. 23. - Falusi Nap: Ellátotti igények alapján került megrendezésre a Falusi Napunk. A
programcsokrot a Körös Citerazenekar fellépése színesítette, de ezen túl sor került
hagyományőrző kvíz kitöltésére, illetve a népi hagyományok felelevenítésére, közös főzésre is.
2022. 06. 29. — Egészségnap: Fontosnak tartjuk figyelemmel kísérni ügyfeleink egészségi
állapotát, ezért egy napot az egészségprevenció jegyében töltöttünk el, melyet
sportfoglalkozásokkal egészítettünk ki, ösztönözve ellátottainkat az egészségtudatosabb
életmódra.
2022. 06. — „Lépj Id a (meg)szokásaidból!”: Június hónapban kihívást szerveztünk, melynek
neve ‚lépj ki a (meg)szokásaidból!”. A városi Humán és Szociális Bizottság elnöke, Mucsi
András és Dr. Pálmai Tamás háziorvos jóvoltából a kihívásban résztvevő dobogós helyet elérő
ügyfeleink számára jutalom került átadásra. A program folytatásaként a Budapest-Bamako Raily
versenyre készülő KAM-HOME GOES BAMAKO csapat előadását követően elvitte ügyfeleink
gyermekeit egy élményautózásra.
2022. 07. 06. - Titkok a kamrából: Az érdeklődők a tartósítás lehetőségeivel, technikáival,
módszereivel ismerkedhettek meg. Nagylelkű támogatónknak köszönhetően az általa felajánlott
kápia paprika felajánlásból néhány kilót a program keretein belül dolgoztunk fel, melynek
köszönhetően mindenki elkészíthette a saját üveg Edes Anriáját.
2022. 07. I 3. - Hogyan éljük túl a kánikulát?: Július hónap rég nem tapasztalt hőséget hozott
magával, ennek okán kifejezetten nagy fókuszt helyeztünk arra, hogy ellátottainkkal arról
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beszélgessünk, hogy hogyan élhetjük túl okosan a kánikulát. A végén kézműves foglalkozás
keretein belül speciális legyezőt készítettünk.
2022. 07. 20. - Csinosodjunk jól!: Ellátottaink kérésére került sor az esemény megvalósítására,
ahol arról beszélgettünk, hogy a fogyással kapcsolatosan milyen hiedelmek, tévhitek merülnek
fel, A program végén egészséges házi fagyialtot készítettünk, melyet közösen fogyasztottunk el.
2022. 07. 27. - Pénztárcabarát Nap: Program keretein belül igyekeztünk összegyűjteni azokat
az ötleteket, praktikákat, melyet annak érdekében lehet érdemes bevetni, hogy hogyan tudunk
pénzt spórolni a családi kasszába. Az esemény olyan jól sikerült, hogy 2022. 08. 03-áii ismétlést
kellett tartanunk.
2022. 08. 1 O. - Uborkaszezon: Az esemény során rövid, de tartalmas és hasznos interaktív
előadást hallhattunk a növény történetéről, fajtáiról, élettani hatásairól. A résztvevők nagy
szeretettel osztották meg saját receptjeiket az uborka felhasználási módjairól. A receptcserét
követően közösen készítettünk kovászos uborkát.
2022. 08. 1 7. - Nyárzáró Családi Nap: A nyár végéhez közeledve úgy gondoltuk, hogy ideje
összegeznünk, hogy milyen élményekkel gazdagodtak ellátottaink a programjaink által. Egy
kisfilmbe foglalva igyekeztünk visszatekintést adni azokból a közösen eltöltött percekből, amiket
az eseményeinken élhettek át együtt klienseink. Ezt követően az Intézmény saját készítésű
társasjátékát próbálhatták ki az érdeklődők, melyet nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadtak.
Végzetül közös ebéddel zártuk a napot.
2022. 08. 25. - Látogatás a Digitális Tudásközpontba: Szerettük volna élvezetesebbé tenni a
nyári szünet utolsó napjait a velünk kapcsolatban álló gyermekek számára, ennek okán kerestük
fel a helyi Digitális Tudásközpontot, ahol egy csodálatos Elménytúrán vehettünk részt. Sok
hasznos információval és kalandos élménnyel gazdagodtak a fiatalok — akik saját elmondásuk
szerint már alig várják a következő látogatást.
2022. 08. 26. - Ruhabörze
2022. 08. 3 1 . - Iskolaváró Kézműves Foglalkozás: A nyár utolsó eseményeként fiic anyagból
készítettünk szemüvegtokot. tolitartót, zsebkendőtartót, illetve kulacsmelegítőt. Az elkészült
termékeket mindenki hazavihette, hogy ott keltse őket életre használatuk során.
2022. 08. 3 1 . és 2022. 09. 06. - Biciklitúra: A Békés Megyei Önkormányzat támogatásával több,
mint 30 fő részvételével bicikliztük körbe Békés városát, hogy megnézzük a helyi
nevezetességeket. Hallhattunk arról, hogy az elmúlt évszázadokban hogyan alakult a város, az itt
élő emberek életet, sorsa. A kerékpártúrát egy nagy közös ebéddel zártuk. A résztvevők nagyon
élvezték a szabadban töltött programot.
2022. 09. 07. - Mókus Program és Aratónap: Az érdeklődők átfogó előadást halihattak a
régmúlt szokásokról a betakarítással és a megtermesztett növények eltárolásával kapcsolatosan,
majd kitértünk arra, hogy ezeket az ismereteket hogyan tudnánk átültetni napjaikra
vonatkoztatva. Sok ügyfelünk igyekszik az önellátásra törekedni, így kimondottan hasznos volt
számukra az, hogy ötleteket meríthettek arról, hogy a munkájuk gyümölcsét hogyan tudják
bosszú ideig élvezni. Ezt követően megvendégeltük a Körös Citerazenekart is, akik több mint 1
órás produkcióval készültek a klienseink számára. A koncert fergeteges hangulatot teremtett,
majd az udvaron berendezett „birtokon” szőlőlopásra is sor került. A résztvevőket helyben sült
kenyérlángossal vendégeltük meg. A program nagyon jó hangulatban telt.
2022. 09. I 2. - Kví.z klub: A Békési Mentálhigiénés Szolgálat életében hosszas kihagyás után
ismét Kvíz klubot szerveztünk. melyet hatalmas izgalommal fogadtak ellátottaink.
2022. 09. 14. - „Ep testben ép lélek”: Ugy gondoltuk, ideje a higiénés ismereteken túl
beszélgetnünk a bőrápolás fontosságáról, a bőrproblémák kialakulásának okairól, illetve arról is,
hogy ezek hogyan előzhetőek meg. A program végén a résztvevőkkel helyben készítettünk
arclemosót. arcmaszkot és bőrradírt is. melyet egyszerű alapanyagokból. otthon is el tudnak majd
készíteni a jövőben.
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2022. 09. 20. - Bingó: A Békés Mérték Közösségi Ház sikeres programjából ihietet mentve

elhoztuk Békésre is a Bingó Klubot, mely sosem látott izgalmat váltott ki a megjelentek körében.

Orömmel fogadtuk, hogy a lelkesedés hevében újra élettel telt meg a Ház.
2022. 09. 21 . - Izek a nagyvilágból: Uti célunk ez alkalommal Olaszország volt. Rövid előadást
hailhattak a résztvevők az Olasz kultúráról, hagyományokról, specialitásokról, majd ezeket az

ismereteket egy kvíz keretein belül tesztelhették is. Végül, de nem utolsó sorban közösen

fogyasztottuk el az eredeti olasz recept alapján készült pizzákat, melyek helyben készültek.

2022. 09. 23. - „Játék-Szín” Dél-AlfHdi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozó:

Intézményünk XIV. alkalommal rendezte meg a „Játék-Szin” névre keresztelt színjátszó

találkozót, melyre 12 csapat nevezett a Dél-Alföldi Régió több pontjáról. A korábbi

hagyományokkal ellentétben idén először Tarhos községe adott helyszínt a rendezvényiiek.

2022. 09. 27. - Angol Klub: Beszéltünk arról, hogy a mindennapi életben hol és milyen

formában találkozhatunk az angol nyelvű szavakkal, gyakoroltuk is ezeket a kifejezéseket

játékos formában. Végezetül a hallott szövegértésre is kezdtünk ráhangolódni. A délután

elengedhetetlen eleme volt a tea, mellyel szerettük volna a kicsit közelebb hozni ellátottainkhoz

az angol kultúrát is.
2022. 09. 28. — Ruhabörze
2022. 1 O. 04. - „Ertem, értünk”: Egy rendkívül hasznos programot állítottunk össze arról, hogy

az otthon töltött órákat milyen kreatív tevékenységekkel lehet elütni az időt, hogyan találhat

magának ember hasznos szabadidős programot, illetve egy testhez álló hobbit. Erintettük az

énidő kérdését is, hogy azt ki, mire használja, ha használja egyáltalán. A program zárásaként az

egyik ellátottunk egy saját előadással is készült, mely keretein belül bemutatta az általa választott

hobbit, a makettezést.
2022. 1 O. 07. - Kvíz klub: A Kvíz Klub keretein belül most a régmúlt idők sorozatai kerültek

terítékre. Ügyfeleinkkel beszélgettünk arról, hogy ki, milyen sorozatot néz, miért érintette meg a

cselekmény vagy az adott téma. Végezetük a programot egy hatalmas kvizzel zártuk, mely a

feleletválasztós kérdéseken túl villámkérdéseket és hangfelismerést is tartalmazott.

2022. I O. 1 1 .- Izek a nagyvilágból: ismét együtt mentünk világgá, ezúttal Franciaországot

látogattuk meg. A program első felében egy tartalmas előadást hallhattunk az ország

jellemzőiről, gazdaságáról, kultúrájáról, illetve a tunizmusról. A második blokkban egy

Franciaországgal kapcsolatos kvíz került kitöltésre, ami ismét feltüzelte a kedélyeket. Végezetül

együtt kóstoltuk meg a franciák egyik nemzet életét a quiche-t, mely frissen, helyben készült.

2022. 10. 14. - Bingó: A legutóbbi alkalommal azt gondoltuk, hogy nem lehet fokozni azt a fajta

izgatottságot, amelyet a Bingó Klub váltott ki a megjelentek körében, azonban beigazolódott,

hogy rosszul hittük, mindent lehet fokozni, ezt is. Zárásként ügyfeleink beválthatták a korábbi

programokon való részvételért kapott tallérokat, így senki sem távozott üres kézzel.

2022. I 1- 2022. 12. 02 - Légy te egy Apróság Mikulása!: lntézményünk munkatársai a Mikulás

segítőinek bőrébe bújva egész hónapban Mikulás csomagokat gyűjtöttek annak érdekében, hogy

minél több Apróság számára tehessék szebbé és mosollyal telivé a December 6-át.

2022. 1 1-12. hó - Adventi koszorú készítő verseny: Online formában adventi koszorá
szépségversenyt hirdettünk, azoknak a kreatív karácsony rajongóknak, akik indíttatást éreztek

magukban ahhoz, hogy megmutassák másoknak is, milyen alkotással készülnek az ünnepekre.

Szép számmal érkeztek alkotások a versenyre.
2022. 1 1 . 1 8. - Kirándulás az Evangélikus Kisteniploma: Kutyej Pál evangélikus lelkész Úr

csodás történetekkel örvendezetett meg bennünket a csabai evangélikusok életéről. a

templomépítés és felújítás rejtelmeiről, továbbá a jelenleg folyó aktív hitéletről. Ezt követően

közösen felmentünk a templom tornyába az újonnan épült lifttel, hogy megcsodálhassuk a
tűzfigyelő szobát, illetve a varázslatos panorárnát. Végezetül egy Békéscsaba Totót töltöttünk ki.

12



Békési Mentálbigiénés Szolgálat
Fenntartó: Mentálhigiénés Egyesület
5630 Békés, Borosgyán utca 1/1.
e 06-66/643-991
E-mail: bekesrnenta(gmail.corn
Honlap: www.bekesrnenta.hu

hogy ellenőrizzük, ki, mennyire figyelt oda az elhangzott információkra. Egy pohár forró tea
elfogyasztása után köszöntünk el egymástól.
2022. novembertől, jelenleg is - Szabad Fogas a Mentánál: 2017-ben Indult útjára az
országosan működő, szabad fogas névre hallgató civil kezdeményezés, melynek lényege, hogy
az utcán kihelyezett fogasokról bárki, akinek nincs meleg kabátja, ingyen elvihet egyet.
Ugyanakkor, akinek pedig van fölös kabátja és felajánlaná a rászorulóknak, elhelyezheti azt a
fogason, ezzel is segítve a helyi lakosokat a hideg téli napokon. Intézményünk igényfelmérést
követően úgy döntött, hogy csatlakozik ehhez a projekthez.
2022. 1 2. 08. - Menta Szülinap: Intézményünk fennállásának 22. évfordulóját ünnepeltük meg a
békési Városházán. A rendezvényen Kálmán Tibor Polgármester Ur ünnepi köszöntőjét
követően Szűcs Judit volt Egyesületi elnök beszélt az általa koordinált évekről, majd Körörni
János jelenlegi elnök köszöntötte a megjelenteteket, bemutatta a mögötte álló 8 évet. Később
Bonnyai Sándor intézményvezető közölt néhány figyelemfelkeltő érdekességet a jelenlegi
tevékenységeikről. Ezt követően tortávval ünnepeltük a mögöttünk álló, tartalommal és
eseményekkel teli éveket. Végezetül, egy a munkatársak által, kifejezetten erre az alkalomra
készített társasjátékra invitáltuk a résztvevőket.
2022. 12. 14. - Karácsonyi Kézműves Készülődés és Ruhabörze: Az ügyfeleink igényei
alapján ruhabörzét szerveztünk, melyek közül szinte az összes felgyűlt adományt elvitték a
klienseink. A ruhaválogatást követően forró tea mellett melegedtek meg a megjelentek, majd
karácsonyi kézműves foglalkozásra invitáltuk őket. Nagy lelkesedéssel és hatalmas kreativitással
álltak neki adventi koszorút és Ünnepi kopogtatót készíteni a vendégeink. A visszajelzések
alapján örömteli volt az együtt töltött idő a klienseink számára, várják a következő találkozást.
2022. 12. 21 . - Karácsonyi Unnepség: A világjárvány okozta hosszas kihagyás után 2 év óta
először most tudtuk megszervezni Karácsonyi Ünnepségünket, melyre szép számmal jöttek cl
ellátottaink. Nagy igény mutatkozott arra, hogy az évet közösen zárjuk le. Megköszöntük
számukra azt az energiát, amit a közösségi életbe fektettek, illetve visszatekintettünk 2022
legemlékezetesebb pillanataira. Később mindenki elmondhatta, hogy mit gondol, számára mit
jelent az Egyesületünk. Az elmondottakból egy montázst is készítettünk, mely a közösségi
termünkben megtekinthető. Samuné Horváth Ibolya munkatársunk egy saját készítésű verssel
zárt az eseményt. Minden kedves érdeklődőt kaláccsal és forró teával vendégeltünk meg,
búcsúzóul egy-egy nagy csomag tartósélelmiszer-adornányt adtunk át a megjelentek számára,
melyet kitörő örömmel fogadtak. Elmondásuk szerint hatalmas segítséget jelent ez az Ünnepi
időszak előtt.

A programjainkon 2022-ben több mint 600 megjelenés történt.

Felajánlások, adományok
A Magyar Elelmiszerbank Egyesülettel kötött megállapodás jóvoltából 2018. március 05-től a
békéscsabai Tesco Aruházlánctól a Mentálhigiénés Egyesület hétköznaponként minden nap kap
élelmiszeradományt, amelyet a Békés Mérték Közösségi Ház (telephely), valamint a Békési
Mentálhigiénés Szolgálat vesz át, oszt ki rászoruló családoknak.
2022-ben Békésen, valamint kistérségében több mint 1329 rászoruló családnak (kb. 5301 fő)
élelmiszert osztottunk ki péksüteményből és zöldség/gyümölcsből álló csomagokat.
2022-ben 2 alkalommal osztottunk ki KFC-ből mentett élelmiszert 1 8,5 kg mennyiségben.
A tavalyi évben május hónapban a Karcagi PENNY áruházból I alkalommal kaptunk 277 db
májasból és vajból álló adományt, melyet 140 tő, összesen 37 család kaphatott meg.
Ennek tükrében elmondható, hogy a Békési Mentálbigiénés Szolgálat 2022-ben több mint 9700
kg élelmiszert osztott ki a Magyar Elelmiszerbank Egyesület jóvoltából.
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A folyamatos plakátolásoknak, együttműködő partnereink megszólításának, a közösségi oldalon

történő aktív hirdetéseknek köszönhetően jelentős mértékben érkeztek ruhaadományok,

apróbb háztartási iparcikkek, valamint nagy mennyiségű új és használt cipő felajánlás!
Emellett időnként tartós élelmiszer is.
Minden hónapban általában 1-2 napos ruhaadomány osztásra került sor, a második nap nyílt

program volt, a város hátrányos helyzetű lakosai is részt vehettek rajta.

A 2022-es évben a krízishelyzetben lévő ügyfeleinknek azonnali ruha és élelmiszersegélyt

tudtunk biztosítani!

- 2022-ben Barta Olívia őstermelő jóvoltából több mint 1000 kg bio kápia paprika adományt

adhattunk át a látóterünkben álló rászoruló gyermekes családoknak.
- A KAM Home Goes to Bamako raily csapat önként vállalt adornánygyűjtő akciója keretein

belül 33 db iskolatáskát gyűjtött össze, melyet a Békési és Békéscsabai kistérségben élő
gyermekes ellátottaink körében osztottunk el, ezzel is könnyebbé téve az iskolakezdést

számukra.
- A Délvill Kit 2022-ben I 00 ezer forintos pénzadornányt ajánlott fel az iskolakezdés terheinek
csökkentésére. ezért az innen származó összegből tanszereket vásároltunk a kliensgyerrnekek

számára.
- Egy nagyon kedves felajánlótól közel 40 pár gyermekcipőt és gyermekcsizmát kaptunk

ajándékba, melyet két telephelyünk munkatársai osztottak szét a kliensgyermekek között, a
kiosztás szeptember-október hónapokban történt meg. Az adomány hatalmas segítséget jelentett

a látóterünkben lévő gyermekes családok számára.
- Több területről történt összefogás következményeként igazi karácsonyi csoda tudott
megvalósulni. Intézményünk rengeteg cipős doboz adornányt kapott a Szteho Gábor Evangélikus

Gimnázium diákjaitól, mely okán minden, látóterünkben élő gyermekes család számára szebbé

tehettük az ünnepeket. Fantasztikus volt látni a gyermekek arcát. mely sugárzott a boldogságtól,

illetve a szülőket is, akiknek a szeme örömkönnyekkel telt meg.
- További hatalmas segítséget jelentett, hogy a Karácsonyi Angyalok által összegyűjtött szeretet-

csomagok által kb. 50 egyedülálló és/vagy rászoruló család számára könnyithettük meg az
ünnepi időszakot.

A névvel és név nélkül adakozó támogatóink nagylelkű segítségét ezúton is szeretnénk hálásan

megköszönni!

Önkéntes munka végzése
2022. évben 9 fő (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő) önkéntes
munkavégzés keretében látott cl intézmény higiéniai, karbantartási, udvarosi és kertészeti

feladatokat.

Az év során többször történt átfogó intézményi karbantartás és nagytakarítás, melyet az
ellátottak önkéntes tevékenység keretében láttak cl.

Elterelés tevékenység
A Mentáihigiénés Egyesület 2007. szeptember 1 -től a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

engedélyével megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést) végez (Fiivatkozási szám:
MF/2008/1423/K). Jogszabály: A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés. kábítószer-
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használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló
26/2003. (V. 16.) ESzCsM-GyISM együttes rendelet alapján. szükséges részt venni.

A szolgáltatás igénybevétele beutalás alapján történik, térítésmentesen vehetők igénybe,

előzetes állapotfelmérés alapján.
A megelőző-felvilágosító szolgáltatás, elterelés felelős munkatársa Hortobágyiné Erdei

Boglárka, illetve Bonnyai Sándor

A kábítószer használat által érintett személyek Elterelő szolgáltatásban, megelőző-felvilágosító

szolgáltatásban összesen O fő vett részt. Többen azonban telefonon, illetve személyesen is
érdeklődtek ennek menetéről, lehetőségeikről.

Ártalomcsökkentő tevékenység
Artalomcsökkentő tevékenység keretein belül több intézménnyel is kapcsolatba kerültünk 2022-

ben.
- Mentálhigiénés, prevenciós konzultáción vett részt 2022 januárjában 1 fő diák, 1 fő pedagógus

(Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Kollégium; Békési Lakásotthon).
- Mentálhigiénés, prevenciós konzultáción vett részt 2022 februáilában 2 fő diák, 1 fő

pedagógus (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Kollégium; Békési

Lakásotthon).
- Mentálhigiénés, prevenciós konzultáción vett részt 2022 márciusában 3 fő diák, 1 fő

pedagógus (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Kollégium; Békési

Lakásotthon).
- Mentálhigiénés, prevenciós konzultáción vett részt 2022 áprilisában 3 fő diák, I fő pedagógus

(Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Kollégium; Békési Lakásotthon).
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Ix. Tevékenység szerinti gondozási óraszám mutató
Kötelező és finanszírozott

Teljesített feladatmutató

2022. év feladatmutató

66 fő54 fő

Ix. 1. Szenvedélybetegek közösségi ellátása

Tevékenység szerinti 2ondozási percszám mutató

ÉV Megkeresés Tanácsadás Esetkezelés Gondozás Készségfejlesztés ÖSSZESEN

2022 5 I 5 perc 21 835 perc 48345 perc 271 70 perc 42693 perc 1 40558 perc

éves
gondozási 23426,3 perc I gondozó
pereszám
átlag

Munkatárs neve Előírt/tefesített teljesítménymutató

összes ellátott szám havi gondozási óraszárn átlag Összes éves percszám

FarkasEdina fő 40,24óra 29089perc

Hortobágyiné Erdei
(2022. 03. 31-ig: 1 7fÓ 49,10 óra 8850 perc

Boglárka
Bonnyai Sándor (2022. 06. 30-ig: 4/ő’) 9,48 óra 3530 perc
Győrfné Köhier Anikó 34 fő 92,3 1 óra 66619 perc

Nagy Tibor i_ fő 43,53 óra 23697 perc
Nyeste Eszter fő 24,22 óra 8773 perc

Összes ellátott 2022 66 fő 258,88 óra
140558 perc 1

2342 óra 38 perc
*Az aláhúzott ellátotti szám a mérvadó az esetátadások végett.

Gondozás kimutatás telenülésre lebontva
Település neve Megállapodások száma

Szenvedélybetegek_közösségi_ellátása

‘farkos 4

Köröstarcsa 7

Mezőberény 1

Bélmegyer 4

Murony 1

Kaniut 1

Csárdaszállás O

Doboz 7

Békés 41

Osszes ellátotti létszám : 66

IX.2. Ellátotti szám és gondozási percszám
év Támogatott Ellátottak száma összesen (fő) Gondozási órák száma

Gondozása elkezdődött Gondozása megszűnt összesen

(Fő) (fő)

2022. 66
8 fő I I fő

2342 óra 38 perc
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EHátottak száma 2022. december 31-én 55 fő

IX.3. Ellátottak száma (fő) negyedévi bontásban (BNO 1 O_kódkönyv alapján’):______

; :; :;
;_; _

E
F1O Fil F12 F13 F14 F15 F16 F17 FIS F19 •-

2022. éi’ifő . —

;

I. negyedév 7 O O 11 O 18 O 22 O O 58 2 60 60 609 Óra 50,78 óra

11. negyedév 6 O O 11 O 17 O 20 O O 2 56 56 594óra 49,56óra

IlLnegyedév 5 O O 11 O 17 O 20 O O 2 55 55 563óra 46,57óra

IV.neyedé 5 O O 11 O 17 O 20 O O 2 55 55 576óra 56óra

2342 ‚

‚ 50 72 ora/
ora, 38

gondozo
perc

X. Nappali ellátás — pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek
év Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása - Támogatott Ellátottak

száma összesen (fő)

Gondozása_elkezdődött_(fő)
I

Gondozása_rnegszfínt_(fő)

2022.
2

lOfő
2

év Szenvedélybetegek Nappali Ellátása - Támogatott Ellátottak

száma összesen (fő)

Gondozása_elkezdődött_(fő) Gondozása_megszűnt_(fő)

2022.
3

lOfő
3

Nappali ellátás — havi feladatmutató — 2540 alapán átírni
Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szenvedélybetegek Nappali Ellátása

01 10/6,52 10/7,43

02 10/7,1 10/7,4

03 10/7,36 10,04/7,5

04 10/7,21 10/7,57

05 10,04/7,27 10/7,5

06 10/7,42 10/7,52

07 10,04/7,61 10/7,52

08 10/7,43 10/7,56

-i-_ .
10/7,45 10/7,30

10 10/7,28 10/7,42

11 10/7,38 9,90/7,42

12 10/6,47 10,19/6,85
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XI. SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

1. Ellátotti panasz: Nem érkezett erre vonatkozóan feljegyzés.

2. Ötletláda:
- A 2022. július 5. napján ürített ötletládánkba 8 db ötlet érkezett ellátottainktól, melyek a
következőek voltak:
„süssünk kelt túróst, készítsünk rizskoch-ot”, „Fánk, almáspite sütés”, „Főzés, sütés”, „Ajándék
készítés lile anyagból augusztus 20-ra”, „Kirándulás — Szabadkígyós Kastély”, „virágültetés
cserépbe”, „savanyúságkészítés, befőtt: uborka/alma”, „Varró program — szék párnák varrása”.
- 2022. szeptember 5. napján ürített láda 6 db ötletet tartalmazott.
„Bogáresolás — Bandi főz”, „Fekete erdő torta”, Házi kakaós csiga, házi kenyér sütése,
krumpiis derelye”, „Kenyér sütés, kenyér lángos, körtöskalács”, „Ki-mit-tud, énekverseny
gyerekeknek, táncverseny”, „főzés”.

Elmondható, hogy a ládába helyezett ötletek nyomán valósult meg július hónapban a „Titkok a
kamrából” program keretein belül érintettük a savanyúságok és befőttek témáját is, illetve az
ellátottakkal Edes Annát készítettünk, melyet mindenki otthonában fog elfogyasztani. Illetve
szeptember hónapban a Mókus Program és Aratónap. valamint az Izek a Nagyvilágból
események. A továbbiakban is igyekszünk szem előtt tartani ellátottaink kéréseit, javaslatait.

3. Alternatív közösségi tér niűködtetésének tap2sztalatai
A közösségi térben elhelyezett 2 db számítógép kihasználtsága folyamatos volt, délelőtt az
ellátottak, délután a környéken élő gyerekek használták.
Klienseink részére segítséget nyújtott az álláskeresésben, társas kapcsolataik ápolásában.
A gyerekek részére nagy segítség volt a házi feladat elkészítésében, valamint a játék
tevékenységben.

4. Elégedettséget mérő kérdőív
2022 decemberében (2022. december 01 . - 2022. december 3 1 . között) az ellátottaink körében
felmértük a szolgáltatásainkkal, ellátásokkal kapcsolatos elégedettséget.
Az ügyfeleink anonim módon tölthették ki az ‘Elégedettséget mérő kérdőívet’.

Kérdőivek száma: 42 db
Nemek aránya: 9 férfi ‚ 33 nő

Melyik ellátási formát veszi igénybe?

a) szenvedélybetegek nappali ellátása: 8 db

b) pszichiátriai betegek nappali ellátása: 8 db

c) szenvedélybetegek közösségi ellátása: 26 db
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Békési Mentálhigiénés Szolgálat
Fenntartó: Mentálhigiénés Egyesület
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Vett-e részt programon a 2022-es évben?

a) igen — 28 fő

b) nem — 14 fő (azonban sok esetben a családtagok részt vettek a programokon)

Mennyire elégedett a Békési Mentálhigiénés Szolgálat programjaival, rendezvényeivel?

4—elégedettvagyok—5 fő, 12%

5 — teljes mértékben elégedett vagyok — 29 fő, 69%

O - nem válaszolt: 8 fő, 19%

Mennyire elégedett az egyéni szolgáltatásainkkal (mentális segítés)?

1 — egyáltalán nem vagyok elégedett
_‘%

D Elégedett

2 — nem vagyok elégedett

3 — kevésbé vagyok elégedett Teljes

4 — elégedett vagyok (4 fő — 9,5%) 1:
5 — teljes mértékben elégedett vagyok (38 fő — 90,5%)

Mennyire elégedett a Békési Mentálhigiénés Szolgálat munkatársaival?

1 — egyáltalán nem vagyok elégedett

2 — nem vagyok elégedett

3 — kevésbé vagyok elégedett

4 — elégedett vagyok (4 fő, 9,5%)

5 — teljes mértékben elégedett vagyok (38 fő - 90,5%)

Mennyire éri úgy, hogy a szolgáltatásink hatékony segítséget nyújtanak az állapotának

megőrzésében, javításában?

1 — egyáltalán nem érzem segítségnek

2 — nem érzem segítségnek

3 — kevésbé érzem segítségnek

4 — segítségnek érzem (5 fő — 12%)

5 — teljes mértékig segítségnek érzem (37 fő — 88%)

O Segítségnek

érzem

O Egyáltalán nem
érzem

segítségnek

D Nem érzem

segítségnek

D Kevésbé érzem
segítségnek
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Összességében mennyire elégedett Intézményünk szolgáltatásaival?

1 — egyáltalán nem vagyok elégedett

2 — nem vagyok elégedett

3 — kevésbé vagyok elégedett

4 — elégedett vagyok (5 fő — 12%)

5 — teljes mértékben elégedett vagyok (37 fő — 88%)

Van-e olyan ismerőse, aki számára hasznos lehet az Intézményünk szolgáltatása?

a) igen I 35 fő — 87,5%

b)nem/5 fő— 12,5%

Ajánlaná-e Intézményünket a hasonló problémával élő ismerősei számára?

a) igen 142 fő — 100%

b) nem

Mi az a szó, ami legelőször eszébe jut a Békési Mentálhigiénés Szolgálatról?

. k
.

J\

uszinteség

I

\
(‚%

:

(
ZE[LL1

—
.1
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Békési Mentálhigiénés Szolgálat
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06-66/643-991
E-mail: bekesrnenta(grnail.corn
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Kérjük, írja le észrevételeit, javaslatait az Intézmény felé?

- Kerneneés Tanyára kimenni

- Fiimkiubot, régi kabarékat nézni

- virágültetés

- jók a programok p1. vetítés, fejtörők

- ‚.Jól csinálják, I 00%-ban elégedett vagyok!”

- több gyerekprogram

- több élelmiszerjó volna

- Nagyon jók a programok.

- több főzős program

- Szeretnék több kirándulást.

- Nincsen.

- Legyen több ruhabörze.

- Több éneklős programot szeretnék.

- kirándulás

- Legyen több program.

- Egész nyáron gyerekprogram.

- Több kézműves program, kvíz.

Az Ellátottaink körében kitöltettük anonim módon az „Elégedettséget mérő kérdőívet”. A
kérdőívek értékelése során nagy arányban az „5” minőséget „teljesen elégedett” adták. A
visszajelzésekből értékeléséből kifolyólag elmondható, hogy a szolgáltatást igénybevevők
elégedettek a szolgáltatásainkkal, programjainkkal, munkatársaink szakmai felkészültségével.
A visszajelzések során számos pozitív értékelést kaptunk! Az „egy szó” válaszok tükrözik az
Intézményünk és szakmai munkatársaink viszonyulását a hozzánk fordulókhoz. A javaslatok
során a „több program” téma kapott nagyobb hangsúlyt.

21
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Készült:
Békés, 2023. január 26.

Készítette: Nyeste Eszter, vezető terápiás rnuiika1rs

Jóváhagyta:

Bonnyai Sandor, intezmenyvezeto y

_

‚:--

E-mail megkapják:

Körörni János — egyesületi elnök

Bonriyai Sándor — intézményvezető

Fazekas Tamás — vezető terápiás munkatárs - Békés Mérték Közösségi Ház

Farkas Edina, gondozó, terápiás munkatárs

Győrfné Köhler Anikó, gondozó

Nagy Tibor, gondozó, terápiás munkatárs

Nyeste Eszter, vezető terápiás munkatárs
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