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Készítette: Kovács Ildikó

Szent Lázár Alapítvány

igazgató

A pszichiátriai betegek nappali intézményének feladatellátását a jogszabályi feltételek

előírásai szerint 1 O fő szakképzett dolgozó látta el. Szociális munkás végzettségű

intézményvezető koordinálta a szakmai team működését. A szakmai team tagjai közül 2 fő

rendelkezett felsőfokú szociális munkás végzettséggel, 5 fő pedig középfokú szociális

asszisztensi végzettséggel. Szeptembertől GYES-ről visszatért dolgozni egy fő terápiás

munkatárs, aki felsőfokú szociális végzettséggel rendelkezik. Az előírt szakmai létszám teljes

mértékben megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Az engedélyes ellátotti létszám 90 fő ellátására jogosította az intézményt, ellenben a

tényleges ellátotti létszám havi átlaga 95,9 fő volt. Éves szinten összesen 120 ellátott fordult

meg a nappali intézményben, ebből új igénybevétel 26 esetben történt. Megszűnt

megállapodások száma 27 fő. A napi igénybevételek vonatkozásában a terápiás munkatársak

átlagosan 96 fővel dolgoztak. Az alapszolgáltatást igénybevevők közül fejlesztő

foglalkozásba 45 ellátott, akkreditált foglalkoztatásba átlagosan 7 fő került bevonásra.

Közösségfejlesztés keretein belül a Digitális Jólét Programban 2022-es évben is mindenki

számára elérhetőek voltak az intézményben rendszeresített infokommunikációs eszközök.

Az intézmény a tavalyi évben is két szakrendelésnek biztosított helyszint. Az ortopédiai

szakrendelés átlagosan kéthetente valósult meg. A pszichiátriai szakrendelést Dr. Panari

Ildikó pszichiáter szakorvos látta el. A rendelések megtartására havonta egy alkalommal

került sor az intézményben, éves szinten összesen 1 2 alkalommal. A szakrendelések

kihasználtsága maximális volt, alkalmanként átlagosan 6 fő vett részt a rendeléseken.

Átmeneti anyagi nehézségek leküzdésében az alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan több

alkalommal nyújtott anyagi segítséget, átmeneti segély formájában.

A nappali intézmény nyitvatartási idejében folyamatos lehetőséget biztosított az 1993 évi III.

törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról - jogszabályi feltételnek



megfelelően - a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető

higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A Békés Megyei Gyermekvédelmi Főigazgatóság három alkalommal osztott kéz és

felületfertőtlenítő szert alapítványunk számára. A f’ertőtlenítő szereknek egy része a

mindennapi takarítás során felhasználásra, másik része a dolgozók körében szétosztásra

került.

Tartós élelmiszercsomag négy alkalommal került kiosztásra, a Magyar Élelmiszerbank

felajánlásából illetve saját forrásból. Alapítványunk pályázott a Magyar Élelmiszerbank által

meghirdetett mindennapos élelmiszerbankos áruházi mentésre, melyet meg is nyert.

2022.02.07-vel kezdődően a Lidl áruházból napi szinten kapja az élelmiszeradornányt az

alapítvány, melyet tovább közvetít a telephelyek felé, illetve a nappali intézmény

igénybevevői számára.

A nappali ellátásban dolgozó terápiás munkatársak két alkalommal szervezetek közös

kirándulást. Egy alkalommal a Tisza tavi Ökocentrumba látogatott el a csoport, a másik

alkalommal a mórahalmi fürdőbe. Az utazás bérelt busszal történt, mind a két alkalommal

maximális volt a részvétel. Az Életrevalók klub megrendezése havonta egy alkalommal, éves

szinten 1 2 alkalommal került megszervezésre.

Az éves állami támogatás összege 3 1 .786.371 Ft volt, mely felhasználása maradéktalanul

megvalósult.

Az alapítvány új szociális szolgáltatással bővült, pszichiátriai betegek támogatott

lakhatásával, így egy igen régi terv válhatott valóra.

Támo2atott lakhatás:

1 . Lakhatási helyszín: Az Esélyház Támogatott Lakhatás pszichiátriai betegek részére (5630

Békés, Magyari Imre u. 1 4.) négy férőhellyel biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó

szociális szakellátás zavartalan működését. A lakhatási helyszínen összesen 2795 esetben

történt igénybevétel. Két esetben került megszüntetésre a férőhelyre vonatkozó megállapodás.

Ebből adódóan új igénybevétel is két esetben történt. Az elhelyezésért az igénybe vevők

térítési díj fizetési kötelezettséget vállaltak, mely 2022 évben 1200 Ft/naptári nap volt,

melyhez az étkezés költsége hozzáadódott.



2. Lakhatási helyszín: Eszter Háza Támogatott Lakhatás (5630 Békés, Kopasz u. 22).

Az alapítvány 2022.05.1 6 nappal engedélyt kapott a Békés Megyei Kormányhivataltól egy új

támogatott lakhatási helyszín megnyitására. Az ingatlant az alapítvány megvásárolta, melyhez

az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyszeri 6 millió forintos támogatással járult hozzá. A

férőhelybővítés 1 O rászoruló ember számára tette lehetővé, hogy tartós elhelyezést kapjon. A

tíz férőhely betöltése fokozatosan történt. A lakhatási önköltség 2022 évben I 500 Ft/naptári

nap volt, melyhez az étkezés költsége hozzáadódott.

Az ingatlan bebútorozása adományokból, pályázat útján, valamint saját forrásból valósult

meg. Az Alapítvány a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiírt „Fogyatékossággal élő

személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi

szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2022” pályázaton 420.000 Ft-ot nyert, mely

összeget bútorok vásárlására fordított.

A szolgáltatást igénybe vevők részére nappali ellátás keretein belül a terápiás munkatársak

nyújtották mindazon szolgáltatási elemeket, melyeket a komplex szükségletfelmérés

eredménye adott. Étkeztetés a Polgármesteri Hivatal Konyhájából, valamint a Hajnal István

Szociális Szolgáltató Centrum konyhájából került biztosításra. Az esetfelelős munkáját egy fő

szociális ápoló és gondozó végzettségű segítő segítette.

Az éves állami támogatás összesen 8.000.461 Ft volt, mely felhasználása a támogatott

lakhatás vonatkozásában maradéktalanul megvalósult.

Az alapítvány továbbra is kétféle foglalkoztatással segíti a megváltozott munkaképességű,

pszichiátriai betegek mindennapjait. Átlagosan 160 fó’nek sikerül éves szinten munkát

biztosítani . Jellemzően” kétkezi” részmunkafolyamatokra bontható tevékenységek jellemzik a

működést. A foglalkoztatási tevékenységeink: varrás, hálókötés, savanyítás,

alkatrészösszeszerelés, dísztasak hajtogatás, kerámiatárgyak gyártása, növénytermesztés.

A foglalkoztatás továbbra is támogatja a szociális ellátásainkat. A támogatott lakhatásból

sokan kiszorulnának, ha nem lenne munkabérük.

Az alapítvány egyre több kulturális — társadalmi eseményt szervez városi és megyei szinten.

Egyre szélesebb körben sikerül rászorulókat segíteni az ellátottjainkon kívül is.



NAPPALI ELLÁTÁS - PROGRAMOK

A napi szintű mentális gondozáson túl igen sok programmal igyekszünk ellátottjaink számára

a közösségi léthez való jogot és szabadságot megteremteni. Ezeket a teljesség igénye nélkül

az alábbiakban bemutatjuk.

2022. 01.10 - 14-i2 - Munkaerő kompetenciák alapfejlesztő trénin2

A 2022-es év egy intenzív képzéssel kezdődött az ellátottjaink számára. A pályázati

támogatásból megvalósított interaktív tréningbe 100 főt vontunk be, 4x25 fős csoportokban. A

résztvevők a képzés végén tanúsítványt kaptak.



2022. 01. 14. BaIo2h Zoltánné elbúcsúztatása

A kerámia részleg helyettes vezetője újabb kihívást talált egy másik munkahelyen, ezért

elbúcsúzott az alapítványunktól! A munkatársak néhány fényképpel, egy kis meglepetéssel

köszönték meg eddigi munkáját.

2022. 02. 07— től iékáru osztás

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület felajánlásából, a békési Lidi áruházból minden nap kap

az alapítvány pékárut és zöldséget. Az osztás minden telephelyen folyamatosan zajlik.

2022. 02. 14-16. Csomaiosztás a naDpali ellátottak számára

Nappali ellátottaknak, 50 fő részére osztottunk élelmiszercsomagot és felületfertőtlenítő szert.

Az alapítvány többi dolgozója számára is állítottunk össze élelmiszer csomagokat, összesen

175 fő számára, az Élelmiszerbank Egyesület támogatásából.



2022. 02. 25. Farsan2i ebéd osztás

A megváltozott helyzet miatt a farsangot idén sem tudtuk megrendezni, de egyedi

kicsomagolásban farsangi ebédet rendeltünk minden dolgozónk számára.

2022. Március 09. Ruhaosztás

Az adományokba kapott ruhákat osztottunk ki.



2022. Március 11. - I. Adományok szállítása és önkéntes seítsényújtás az Ukrajnai
menekülteknek

Gyűjtést indított az alapítvány az Ukrajnai menekültek javára. Munkatársaink 3 napos

önkéntes feladatot is vállaltak az adományok elvitelekor. (2022.Március 11—13-ig)

A lakosság számára meghirdetett adománygyűjtést kiterjesztettük az iskolákra, ovodákra.

Nagyon sok felajánlás érkezett, többnyire tartós élelmiszer, konzerv, édességek, tisztasági

szerek, pelenkák, ágyneműk érkeztek, ezeket egészítette ki az alapítvány önerőből. A határon

újabb három kollégánk válalta az önkénteskedést 2022.03.22.-24. között.

2022. Március 02. - II. Ukrajnai adományút



2022. Április 10. - II. Körös-Körül Jótékonysáii futóverseny

Az alapítvány 10 fővel vett részt a II. Körös-Körül Jótékonysági futóversenyen amit a Békési

Fiatalokért Egyesület szervezett. A nevezési díjak az „Esély” Állat- és Természetvédő

Köszhasznú Egyesületet javára lettek felajánva.

Három fő vett részt a Csongrád-Csanád- Békés megye Területfejlesztési Hálózat-módszertani

szakmai fórumán, melyet a pszichiátriai betegeket ellátó intézmények számára szerveztek.

2022. Április III. Támo2ató út az Ukrajnai menekültek javára

Most nem közvetlenül a határra vittük a lakosság által gyűjtött adományokat, hanem a BOK

Csarnokba, a menekültek tranzit várójába.

2022. Április 12. Szakmai konferencia Ópusztaszeren



2022. ÁDrilis 25-én, 29-én és május 2-án trénin2

Megvalósítási szakaszba került az alapítvány TOP-7. I . I -1 6-H-ESZA-2020-O I 346-os

pályázata. Az első etap három műhelymunkából állt. Egy asztalhoz ültettük a szociális — az

egészésgügyi - és az oktatási — szféra vezetőit és dolgozóit. A részvevők mélyebb betekintést

nyertek, egymás területeire, kompetenciáira, jobban megismerték a mindhárom területet

érintő problémákat. A cél az volt, hogy olyan jó gyakorlatok kerüljenek kidolgozásra,

megfogalmazásra, amikkel ezen területek szakemberei tudják egymás munkáját segíteni a

békési klientúra érdekében.

—



2022. Május Ol-től újra indult a masszőr szol2áltatás

Költség: hetente 6000 Ft. Tekintettel az ellátottjaink igényére újra felvettük a kapcsot atot

Kelemen Sándornéval (gyógymasszőr), aki hetente, rotációban minden telephelyen segít az

ellátottak egészészégi állapotának megőrzésében.

2022. Május 09 - 13. Tanulmányút Barcelonába

Az ERASMUS pályázat keretében 1 6 szakdolgozónak nyílt lehetősége részt venni egy

Barcelonai tanulmányúton. A több napos programon három intézményt látogattunk meg és

három kulturális programon vettünk részt. Mindannyiunk szakmai látoköre bővült a

spanyolországi szociális intézményekben tapasztaltak által.



V.

4’

2022. Május 16. Beköltöztek a fiatalok az „Eszter” Házba.

Nagy nap volt ez öt fiatal életében, birtokba vehették a II. támogatott lakhatás szolgáltatást.

2022. 05. 19. Anyák napja

Részt vett: 75 fő

A Reményhír tagintézmény óvodásai anyák napi műsorral készültek. Sokan meghatottan

hallgatták a gyerekek anyák napi verseit, énekeit.



2022. 05. 19. Ajándék a Békésme2yei Gyermekvédelmi Központnak

Alapítványunk három különböző méretű hálót ajándékozott a sérült fiatalok számára,

intézményünk viszonzásul saját nevelésű virágaikból kapott néhányat.

2022. 05. 26. Konferencia az EMMI-ben

Két munkatársunk vett részt az Országos Közösségi Ellátások Egyesületénél megszervezésre

került konferencián, melynek témája a „Közösségi és Nappali ellátások jövője”volt.

2022. 06. 08. Iskolai érzékenyítés fo2lalkozások

Három iskolában egy-egy osztályban tartottak a szociális szakemberek érzékenyítést. Minden

alkalom a Pillangó cirkusz című rövidfilm levetítésével kezdődött. A megbeszélést követően a

fiatalok kipróbálhatták az alapítvány által biztosított kerekes székeket és egyéb

segédeszközöket. Szembesülhettek a mássággal élők nehézségeivel.



2022.06. 05. Első roma nemzetisé2i yermeknap

Az alapítvány 20 000 Ft-tal támogatta Mohácsi Gyuláné kezdeményezését. A szervező, a

roma önkormányzat képviselője, elmondta, hogy szeretné, ha ebből hagyomány lenne.

2022. 06. 15. Gyermeknap és érzékenyítés a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában

2022. június 29. ElsőseéIynyújtó tanfolyam

Résztvevők száma: 8 fő

A Guti Ambrus (mentőállomás-vezető, mentőtiszt) által megtartott továbbképzésen, minden

telephelyről részt vett 2-3 munkatársunk. A képzés célja az eddig elsajátított ismeretek

felfrissítése volt.



2022.07.06. Élelmiszercsoma2 osztása

O

I

w

300 főre osztottunk élelmiszercsomagot a Magyar Élelmiszer Bank jóvoltából, emellett a

nappalisok közül további 4 1 f’ő plusz csomagot is kapott az alapítvány támogatásából.

2022. 07. 07. „Munka, tehetsé2, rejtett értékeink” című kiállítás me2nyitója

A megyei szintű kiállítás III. alkalommal került megrendezésre. 2022-ben a Békés Városi

Kulturális Központ adott helyet a nagyon sokszínű technikával készült kiállításoknak.

A megnyitón Kovács Ildikó méltató szavai után, Reszelő Dániel integrált tánc csoportjának

műsorában gyönyörködhettek a jelenlevők. Az alkotókat Diószegi Eszter (grafikus művész)

egy-egy elismerő oklevéllel díjazta. A kiállítás 2022.08.22-ig volt megtekinthető.



2022. 07. 11 — 18 - i2 Gyerektábor

Résztvevő gyermekek száma 1. héten 20 fő

A résztvevő gyerekek száma összesen: 50 fő. Az uzsonnát a Más - Kép Egyesület

finanszírozta, az étkezések többi része önköltséges volt, a programok a Hetednapi

Adventista Egyház támogatásából valósultak meg.

Az alapítvány munkatársai az első hét programját szervezték. A gyermekek a reggeli áhítatot

követően változatos kézműves foglalkozáson (agyagozás, szappanöntés, kavicsfestés, ajtódísz

és mécses készítése stb.) vettek részt. A gyerekek körében nagy sikere volt a Digitális Tudás

Központban tett interaktív látogatásnak. A hét sárkányhajózással és pizzázással zárult.

A második héten nagyobb hangsúly volt a bibliai történetek megismerésén, de minden nap

volt lehetőség kézműveskedésre is. Egyik délután egy hajó makett építő mutatta be az élethű

alkotásait. A hét csúcspontja a bűvész volt, aki trükkjei után lehetővé tette mindenki számára,

hogy élő kígyót simogasson.

I



2022. 08. 02. Szarvasi kirándulás

Résztvevők száma: 22 fő

A TL lakóinak és az EGYMI foglalkoztatottjainak közösen szerveztünk közös kirándulást

Szarvasra. A természetben tett hosszú séta után a Mini Magyarországot is megnéztük. A

fiatalok nagyon élvezték a kirándulást, ami egy közös ebéddel zárult. A kirándulásra

meghívtuk az EGYMI igazgatóját Aléné Kucsera Andreát is.

2022. Au2usztus 08. Mórahalom fürdő

Résztvevők száma: 59 fő - 5f’ő kedvezmény

A kirándulás reggele kicsit borusan indult, de a hangulatjó volt. Mindenki nagyon várta és

élvezte a fürdést.

2022. 08. 19. Madza2falvi napok
Költségek: részben meglévő alapanyagokból, részben pályázati költségvetésből valósult
meg.

A Szent Lázár Alapítvány hat civil szervezettel közösen várta az érdeklődőket a Madzagfalvi

Napokon. A Mentálhigiénés Egyesület az idén újonnan csatlakozó szervezet volt, akik nagyon



sokszínű interaktív játékkal készültek a többi szervezettel együtt.

Az alapítvány varrodája kiállítással készült az eseményre, a legújabb termékeiket mutatta be.

A fenti eseményekkel párhuzamosan került megszervezésre a „Békés, a segítő szakemberek

városa,, című pályázat utólsó etapja. A pályaválasztás előtt álló fiataloknak lehetőségük nyílt

interaktívan ismeretet szerezni a pedagógusi pálya szépségeiről, a szociális munka és az

egészségügyi szakma területeiről.

2022. 08. 26. Iskolatáska adományazás

Adományba kapott az alapítvány 2 db iskolatáskát, melyek két telephelyen lettek kisorsolva.
Örültek a szülők és a gyermekek az adománynak.

Az alapítvány részt vett adánfoki jótékonysági rendezvény szervezésében, aminek a bevételét

a Belly-bord betegrögzítő berendezés beszerzésének javára ajánlották fel.

19-én az alapítványunk köszönetet mondott a Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi

Egyesület tagjainak, akik lehetővé tették, hogy újabb 1 00.000 forinttal gyarapodjon a gyulai

onkológiának szánt sugárterápiás eszközre való gyűjtésünk. Külön köszönet illeti Csarnai

2022. Szeptember 15. Dánfokon nyugdíjas találkozó



Esztert, aki mindvégig lelkesen működött együtt a Szent Lázár Alapítvány munkatársaival.

1-lálánkat fejezzük ki mindazok iránt, akik segítik a kezdeményezésünket.

2022. 09. 16. Tisza - Tavi Ökocentrum kirándulás
Részt vett: 46 fő

Nagy érdeklődéssel nézte végig a csoport, hazánk legnagyobb édesvízi akváriumát. A szép

időben kellemes sétát tehettünk a szárazföldi állatok kifutói között is. A nap csúcspontja a

csónakázás volt. Kísérőnk az egy órás hajóút alkalmával a Tisza-tó minden nevezetességét

bemutatta.

j



2022. 10. 13. Felajánlás a Belly-Board javára.

Igazgatónk és a kuratóriumunk elnöke, a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat

támogatását vette át, mellyel a “Beily Board” sugárterápiás eszköz beszerzését támogatták az

adományozók!

2022. Október 27. Főzés a Hunyadi téren

Hunyadi téri telephelyünkön főztünk babgulyást. Mellé almáspitét rendeltünk. Mindenki meg

volt vele elégedve. Részt vett:76 fő

Október 25-27. csoma2osztás — Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvóltából, Lidi

50 000Ft.

élelmiszeradomány



November 25. Roma Nemzetisé2i Önkormányzat kihelyezett főzése és ételosztása

November 28 - December 2 Mikulásműhely

Két munkatársunk közreműködésével lezajlott az első békési Mikulásműhely, melyet a Békési

Fiatalokért Egyesület hozott létre.

December 6. Mikulás nap

Csokoládé osztással kedveskedtünk telephelyinken Mikulás nap alkalmából.



December 12. Életrevalók Klub záróebéd

Szokás szerint megtartottuk az éves záró ebédet, amit nagy szeretettel fogadtak a klub tagok.

Mellette süteménnyel kedveskedtünk, illetve a klub veztője H. Kovács Eszter és a helyszínt

biztosító Filó házaspár számára adtunk át egy-egy ajándékcsomagot.

Az alapítvány számos civilszervezettel, oktatási intézménnyel, vállalkozással ápol szoros,

kiváló kapcsolatot, annak érdekében, hogy az ellátottak számára minél jobb lehetőségeket

kínálhasson az integrálódás, reintegrálódás terén. Az egyik ilyen kiváló együttműködésünk az

EGYMI-vel alakult ki, hiszen magában az oktatási intézményben sikerült egy foglalkoztató

termet nyitni. Az ott végzett fiatalok, így tehát nem esnek ki a semmibe, hanem rögtön egy

támogató szociális hálóba kerülhetnek.


