
 
Intézményi beszámoló a Kalászi Idősek Klubja 

2015. évi tevékenységéről 

 

Alaptevékenység 

Budakalász területén biztosítjuk a szociális törvény által megfogalmazott szociális alapellátás 

keretében, az igénylők étkeztetését / napi 1x-i meleg étel /, 

házi segítségnyújtást, a nappali ellátást nyújtó idősek klubját, a jelzőrendszeres 

segítségnyújtást. 

Idősek Klubja 

Intézményünk 20 férőhellyel rendelkezik, jelenleg minden hely betöltött. Az intézményben 1 

fő vezető, 1 fő szociális gondozónő, 1 fő adminisztrátor, 1 fő technikai dolgozó van 

alkalmazásban. Gondoskodunk az ellátási igények felméréséről, megszervezéséről, 

lebonyolításáról. Az idősellátásban nem csak az intervenció a fontos, hanem a prevenció és a 

rehabilitáció is. A team munka eredménye által magas színvonalú, szakszerűen kivitelezett 

ellátásban részesülnek a rászorulók. 

Szemész szakorvos / Vizus M.O. kft / és  ortopéd szakorvos az idén is eljött intézményünkbe. 

Megvizsgáltak mindenkit és akinek kellett, szemüveget illetve gyógycipőt írtak fel. 

Inkontinenciáról tartott előadást Dopita Gáborné. Mintatermékekkel ajándékozta meg 

időseinket. 

Időseink átlagéletkora 79 év. Mentális és mozgásszervi állapotuk szemmel láthatóan romlik. 

Már gyakorlattá vált, hogy intézményünket választják terepgyakorlat helyszínéül a 

felsőoktatásban tanuló hallgatók. Az idén hat gyakornokunk volt. Ez elismerés számunkra, 

hiszen Budapestről és Szentendréről is hozzánk jönnek. 

Mivel időseink életkora és egészségi állapota szükségessé tette, gyakran kellett orvosi 

segítséget hívnunk. Fontos feladat számunkra, hogy a lehetőségekhez mérten javítsunk 

életkörülményeiken és az egészségi állapotukat folyamatosan ellenőrizzük – ellenőriztessük a 

családorvosokkal együttműködve. 

Ellátottaink leggyakoribb betegségei: szívelégtelenség, idült veseelégtelenség, vizelési – 

székelési panaszok, ízületi betegség, járás – egyensúlyzavarok, érszűkület, cukorbetegség, 

alvászavar és a demencia. 

A 2015. évi beszámoltatási időszakban három klubtagunktól vettünk végső búcsút. Egy 

ellátottunk korára és egészségi állapotára való tekintettel idősek otthonába költözött, egy 

tagunk saját otthonában maradt, nekik kiszállított ebéddel segítünk.  

Intézményünk ebben az évben öt új taggal egészült ki. 



Ebben a korban nagyon nehéz feladat, de nélkülözhetetlen a foglalkozásaink keretén belül a 

tétlenség, a feleslegesség érzésének feloldása, a mindennapi élet tartalommal való 

megtöltése. Fontos a generációk közti kapcsolat támogatása. 

A szociális munkavégzés során különféle beavatkozási módszereket használunk, annak 

megfelelően, hogy mire van igény egyénileg. 

A legfontosabb és leggyakoribb az egyéni esetkezelés az időssel és a családdal. 

Segítséget nyújtunk a rászorulók számára, átmeneti és tartós elhelyezés igénybevételénél. 

Programjaink tervezésébe bevontuk időseinket is. 

Rendszeres programjaink 

- katolikus pap és a református lelkész havonta egy alkalommal ellátogatnak hozzánk és 
ápolják időseink lelkét. 

- Dr. Gál Katalin kéthetente orvosi és mentálhigiénés előadást tart 
- Minden reggel izomlazító torna, légző, ülő és álló gyakorlatok 
- jó idő esetén séta a környéken 
- vérnyomásmérés hetente és szükség szerint 
- súlymérés 
- gyógyszerfelíratás – kiváltás 
- személyi higiénia keretében: hajmosás, vágás, hajcsavarás, fürdetés, körömvágás, 

személyes ruházat mosása, vasalása. 
- névnapok, kerek születésnapok, jeles ünnepekről megemlékezések az ovisok 

bevonásával. 
- kórházban vagy otthonában fekvő betegeink meglátogatása. 
- Dr. Róna Péter önkéntes segítőnk, minden kedden időseink kéréseit teljesíti 

/ beszélgetés, bevásárlás / 

- orvostanhallgatók / Dr. Gál Katalin növendékei / rendszeresen tartanak előadást 
időskori betegségekről 

- hétfőnként „ jó hír kör” kivel milyen jó dolog történt  a hétvégén? Ezzel erősítjük a jó 
emlékeket, közelebb kerülünk egymáshoz. Könnyebben tudunk beszélgetést 
kezdeményezni társunkkal, ha többet tudunk róla.  
 

Az Idősek Klubja életének jelentősebb eseményei voltak 
 

2015. január 
Újévi köszöntő 
új klubtag köszöntése 
Érdekképviseleti elnök választása az Idősek Klubjában 
időseink hivatalos ügyeinek intézése / közgyógy igazolvány, szemétszállítás, segélyek, stb../ 
Hortobágyi Nemzeti Park - vetítés 
inkontinencia előadás 
előadás a pozitív gondolkodásról 
Halász Jenő polgárőr előadása az idősekre leselkedő veszélyekről 
Turini Lepelről szóló dokumentum film megtekintése 



Kölcsey emléknap 
Árpádházi Szt. Margitról megemlékezés 
Séta a Lupán 
 
Február 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 
Farsangolás az ovisokkal 
Bűnmegelőzési előadás a helyi rendőr őrs munkatársa révén 
Leviter Balázs előadása a stressz oldásról és könyvbemutatás 
Dr.Bagdy Emőke előadásának megtekintése és elemzése 
Hallásvizsgálat / akusztikus szűrés helyben / 
Dr. Gál Katalin háziorvos tanítványai terep gyakorlaton voltak intézményünkben 
 
Március 

Nemzetközi Nőnap alkalmából Rogán László polgármester és Tolonics István képviselő 
köszöntötték hölgytagjainkat 
Március 15.-re kokárda készítése és megemlékezés az ovisoknál. 
Virágültetés  
Újabb látogatást tettek nálunk Dr. Gál Katalin orvostanhallgatói 
Arany János születésnapja emlékére verseket olvastunk fel 
VKC tv felvételt készített a klub életéről 
Napfogyatkozást néztünk 
Dr. Bagdy Emőke előadását tekintettük meg az Egészség Klub jelenlétével, Margó 
vezetésével. 
 
Április 
Áprilisi tréfa: Kati cigányasszonynak öltözött és jósolt az időseknek 
Húsvéti locsolkodás az ovisokkal  
Új klubtag érkezett közénk 
József Attila születésnapjára emlékeztünk – versmondás – 
Föld napja – filmvetítés – 
Méhek napja – filmvetítés – 
Ortopédiai vizsgálat / Csordás Péter / 
 
Május 
Anyák napi műsorral kedveskedtek a Pomázi úti óvodások 
Lazulás a só barlangban 
Katyi c. film megtekintése 
Radnóti Miklósra emlékeztünk – versmondás – 
Erdők világnapja – vetítés – 
Dzsida Jenő emléknap – életrajz, versek felolvasása – 
Pünkösdre készülés, felolvasás a bibliából 
Vendégségben voltunk a pilisvörösvári idősek otthonában – Babamúzeum – 
 
Június 
Üdülés Balatonfüreden 
Semmelweis nap 



Séta a környéken 
Csapatépítés Balatonlellén 
 
Július 
Új klubtagot köszöntöttünk 
Kandó Kálmán évforduló – felolvasás – 
Balatoni emlékek felelevenítése – fényképek nézegetése – 
 
 
Augusztus 
Megemlékezés Hevesi György nukleáris Nobel díjasról 
Új klubtag érkezett közénk 
Gárdonyi Géza születésnapi megemlékezés – felolvasás, beszélgetés 
Séta az Omszk-parkban – kávézással egybekötve – 
Megemlékezés Kölcsey Ferencről – Himnusz – 
Penicillin felfedezésének évfordulója – felolvasás – 
Kirándulás Királyrétre, ebéd és fürdőzés a Kastély Hotelben 
Augusztus 20.-ról megemlékezés - házi ünnepség - 
 
Szeptember 
Zenés délután a Faluházban / Greguss Anikó és Dobrozemszky Gábor műsora / 
Szentgyörgyi Albertre emlékeztünk 
Csipetkekészítés a templom búcsúra 
Széchenyi emléknap – felolvasás – 
Hallássérültek világnapja – felolvasás, beszélgetés – 
 
Október 

Idősek Világnapja. Nagyszabású, csodálatos ünnepségen vettünk részt, amit az Egészség Klub, 
a Viola Egyesület, az idősek Klubja és a KKMHK közösen szervezett és rendezett. 
Köszönet érte! 
Aradi vértanúkról emlékeztünk 
A Vasútsori óvodások meglátogatták időseinket, akik meséltek a kicsiknek. 
Megemlékeztünk az 56-os forradalomról 
Kirándulás Dobogókőre / energia felvétel / 
Áldást kaptunk Szalay Zoltán atyától Leányfalun 
Óbudai gázgyár alapításának évfordulója 
 
November 
Megemlékezés halottainkról 
Kóstolással egybekötött beszélgetés Szt. Hubertusról 
Ady Endrére emlékeztünk 
Heim Pál emléknap – beszélgetés – 
Borkatakomba látogatás 
Készülődés karácsonyra 
 
December 
Budakalász Idősek Karácsonya a Sportcsarnokban 



Meglátogattuk az ovisokat 
Adventi koszorú eredetének története 
Syma csarnok – idősügyi konferencia – 
A szeretet gyógyít c. film megtekintése 
Intézményi karácsony 
 
Ebben az évben is sikerült nagyon színessé tenni napjainkat, a klubbon belüli és kívüli 
programokkal.  
Ezekhez a kis kirándulásokhoz az időseket szállító buszt és saját autóinkat is igénybe vettük. 
Az intézményen kívüli programokhoz minden felajánlást, ötletet és lehetőséget szeretettel 
fogadunk és ki is használunk, ezzel is bővíthetjük a szép emlékeinket. 
Házi segítségnyújtás 
 
A 2015. évi időszakban 21 fő idős otthonában való ellátását - gondozását végeztük. 
Igy a helyben történő ellátással nem kell kiszakítani saját, megszokott környezetéből az idős 
embereket. 
Gondozási tevékenység: a házi orvos előírása szerinti alapvető gondozási – ápolási feladatok 
ellátása, háztartási munkák elvégzése, egyéni munkaterv alapján. 
Gondoskodunk azokról is, akik egészségi állapotuk miatt intézményi elhelyezést igényelnek. 
Segítünk az elhelyezésben. 
Az év folyamán idősek otthonába került három fő, elhunyt négy fő, új ellátott kilenc fő. 
 
Szociális étkeztetés 
 
A szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodnunk, akik azt koruk, egészségi állapotuk vagy egyéb okok miatt 
önmaguknak, illetve eltartottaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 
házhoz szállított ebéd:  49 adag 
intézményből elvitel:       7 adag 
helyben fogyasztott:      20 adag 
Szeptember hónaptól a Junior Vendéglátó ZRT. szállítja intézményünkbe az ételt. Változatos, 
finom ételeket készítenek. Időseink meg vannak elégedve a minőséggel és a mennyiséggel. A 
konyhával napi kapcsolatban vagyunk. 

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
A saját otthonukban élő, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
Budakalász területén 21 főnél van felszerelve a készülék, ebből 10 főnek az idősek klubja 
finanszírozza a havi díjat. 
 
A továbbiakban is nagyon fontos feladatunk 
 
Részvétel Budakalász közéletében, tartalmi kapcsolatok megtartása és továbbfejlesztése a 
társintézményekkel. 



Mindennapos kapcsolat a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal. 
A jó szakmai együttműködés megtartása a polgármesteri hivatal ügyintézőivel. 
A költségvetési – gazdasági fegyelem betartása. 
Budakalász képviselő testületével kialakított példaértékű kapcsolat megtartása és ápolása. 
A kalászi rendőrőrssel és polgárőrséggel való jó együttműködés. 
A házi orvosokkal kapcsolatunk mindennapos és nagyon jó. 
A Budakalászon sikeresen működő Egészség Klubbal és más egyesületekkel való 
együttműködés folytatása és mélyítése. 
Intézményünkben az ellátások egymásra épülnek, az egyéni szükségletek figyelembe 
vételével. 
Az elmúlt esztendő célkitűzéseit igyekeztünk teljesíteni, de itt meg kell említeni, hogy 
ellátottaink egészségi és mentális állapotának romlása sokszor megnehezíti dolgunkat. 
Hozzáteszem, hogy nem egy idősünket hoztunk ki a mély depresszióból. Kitartó munkával, de 
itt vannak köztünk. Van, hogy szembesülnünk kell az elmúlással, ami nagyon nehéz, hiszen 
valamilyen szinten kötődünk egymáshoz. 
A szociális szakembernek humánus értékrenddel kell rendelkeznie és hinni az ember 
veleszületett egyediségében. Minden rászorulót segíteni kell előítélet-mentesen. 
 
Munkatársak 
 
A Kalászi Idősek Klubjában igazi csapat munka folyik. 
Minden reggel, munkakezdés előtt értékeljük a „tegnapi napot” és felkészülünk a „ mai napra 
„.  
A tapasztalatokat közösen megbeszéljük és hasznosítjuk. 
Mivel intézményünk idősei rohamosan és szemmel láthatóan küzdenek a demenciával, 
nagyon fontosnak tartottam, hogy ebbe irányba képezzem tovább magam és gondozónőimet 
is erre inspiráljam. 
A megszerzett tudásanyagot és tapasztalatot megbeszéltük munkatársaimmal, hogy munkánk 
során miképpen tudjuk hasznosítani azt. 
Elmondhatom, hogy nagyon jól együttműködő, szinte egymás gondolatát ismerő, vidám 
munkatársakkal dolgozhatom. 
 
Jelszavunk: 
 
Napi feladatainkat úgy végezzük, hogy a segítő szakma mindenki számára ismertté és 
elismertté váljon. 
 
 
Budakalász, 2016. 02. 02.                               
                                                                                        Zelizi Erika 
                                                                                  intézményvezető 
 


