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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 Tárgy: Javaslat a Kalászi Idősek Klubja 2021.évi beszámolójának, a 2022. évi munkatervének 

elfogadására, valamint a 2022.évi nyári zárvatartásának jóváhagyására 
 

 

Tisztelt Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján: 

92/B. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója 

a) *  konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat; 

b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; 

c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, 

valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet; 

d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét 

Az Önkormányzat fenntartásában működő Kalászi Idősek Klubja intézményvezetője 

elkészítette az intézmény 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint az intézmény 

2022. évi munkatervét, melyet az alkalmazotti közösség legitimációs záradékkal ellátta. 

A munkaterv javaslatot tesz a nyári zárva tartás idejére (2022. június 19. – 2022. július 3.), 

amelyhez a fenntartó jóváhagyása szükséges. A zárási időszak alatt az intézmény kiszállított 

ebédet biztosít az ellátottaknak és a házi gondozás is zavartalanul működik. 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (III.27.) 

önkormányzati rendelete szerint a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 

átruházott hatáskörben dönt Kalászi Idősek Klubja nyitva és zárva tartási idejének 

meghatározásáról, elfogadja a működéséről szóló éves beszámolót és éves munkatervét. 

Mellékletek: 2021. évi beszámoló, 2022. évi munkaterv 

 

Kérem a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságát, hogy az előterjesztést tárgyalja 

meg és a határozati javaslatot fogadja el. 

 

1. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Kalászi Idősek Klubja 2021. évi 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  bizottság elnöke 

 

2. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Kalászi Idősek Klubja 2022. évi 

munkatervét elfogadja. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  bizottság elnöke  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj747iddee3
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3. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Kalászi Idősek Klubja 2022. évi nyári 

zárva tartását 2022. június 19. és 2022. július 3. napja között határozza meg. A Bizottság 

felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva tartás idejéről az érintetteket a 

jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos módon tájékoztassa. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  bizottság elnöke, intézményvezető 

 

Budakalász, 2022. május 

 

        Balogh Csaba 

        bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Intézményi beszámoló a Kalászi Idősek Klubja
2021. évi tevékenységéről

Alaptevékenység

Budakalász  területén  biztosítjuk  a  1993.  évi  III.  törvény  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  törvény  által  megfogalmazott  szociális  alapellátás  keretében,  az  igénylők
étkeztetését (napi 1x-i meleg étel), házi segítségnyújtást, a nappali ellátást nyújtó idősek klubját,
és a folyamatban lévő a jelzőrendszeres segítségnyújtást.

Idősek Klubja

Intézményünk nappali ellátása 30 férőhellyel rendelkezik. 
Az  intézményben  1  fő  intézményvezető,  1  fő  gondozó,  1  fő  általános  adminisztrátor  és  1  fő
technikai dolgozó van alkalmazásban.
Gondoskodunk az ellátási igények felméréséről, megszervezéséről, lebonyolításáról.
Az idős ellátásban nem csak az intervenció a fontos, hanem a prevenció és a rehabilitáció is. 
A team munka eredménye által magas színvonalú, szakszerűen kivitelezett ellátásban részesülnek
az igénybevevők.
                 
Időseink átlagéletkora 81,5 év. Mentális és mozgásszervi állapotuk szemmel láthatóan romlik.

1.

Fontos feladat számunkra, hogy a lehetőségekhez mérten javítsunk közérzetükön és az egészségi
állapotukat is folyamatosan ellenőrizzük – ellenőriztetjük a családorvosokkal együttműködve.

Ellátottaink  leggyakoribb  betegségei:  gyomorproblémák,  idült  vizelési  –  székelési  panaszok,
ízületi  betegség,  járás  –  egyensúlyzavarok,  érszűkület,  lábszárfekély,  cukorbetegség,  magas
vérnyomás, alvászavar, hangulati élet zavarai és kezdődő demencia.

Ebben  a  korban  nagyon  nehéz  feladat,  de  nélkülözhetetlen  a  foglalkozásaink  keretén  belül  a
tétlenség,  a  feleslegesség  érzésének  feloldása,  a  mindennapi  élet  tartalommal  való  megtöltése.
Ezért nagyon fontosnak tartjuk a sok-sok memória játékot, a kirándulásokat, sétákat a környéken,
az  együtt  éneklést,  zenehallgatást,  versek  meghallgattatását,  jeles  ünnepek,  névnapok
megünneplését, hitélet gyakorlását.

A 2021. évi beszámoltatási időszakban a pandémia súlyossága miatt a nappali ellátás tekintetében
a  klub  látogatása  2021.május  31.napjáig  szünetelt.  A  látogatási  szünet  idején  az  intézmény
munkatársai folyamatosan tartottak kapcsolatot a klubtagokkal, személyesen és telefonon is. Aki



igényelte, annak fizikai segítséget is nyújtottak.
A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés folyamatosan biztosítva volt.
2021.június 01.napjától az intézmény szociális étkeztetésre 26 fő esetében, házi segítségnyújtásra
12 fő, míg nappali ellátásra 4 fő esetében kötött igénybevételi megállapodást.
A házi segítségnyújtást igénylők közül 3 fő sajnálatos módon elhunyt.

 Programjainkról  nagyon  jók  a  visszajelzések,  Budakalász  idősei  körében  és  ezért  egyre  több
visszajáró  nyugdíjast  üdvözölhetünk,  akik  nem  klubtagok,  de  rendszeresen  részt  vesznek
életünkben. 
Programjaink tervezésébe bevontuk időseinket is.

2.

Rendszeres programjaink

 Binder  László  és  felesége  havonta  egy  alkalommal  ellátogatnak  hozzánk  és  ápolják
időseink lelkét a katolikus voltuk mellett, ökomenikus hitvallás alapján.

 Dr. Gál Katalin két hetente orvosi és mentálhigiénés előadást tart.
 Heti  többszöri  alkalommal  izomlazító  torna,  légző,  ülő  és  álló  gyakorlatok  kerülnek

megtartásra.
 Jó idő esetén, séta a környéken.
 Vérnyomásmérés, testtömegmérés történik hetente, és szükség szerint.
 Gyógyszerfelíratás – kiváltásban való segédkezés.
 Személyi  higiénia  keretében:  hajmosás,  vágás,  hajcsavarás,  fürdetés,  körömvágás,

személyes ruházat mosása, vasalása.
 Névnapok, kerek születésnapok, jeles ünnepekről megemlékezések történnek.
 Kórházban vagy otthonában fekvő betegeink meglátogatására törekszünk, ha annak orvosi

ellenvetése nincs.
 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. 

 Rendszerességgel  részünk  lehet  a  „Szöszmötölő”  kézimunka  csoport  által  megtartott
kreatív,  gyakorlatban  kipróbálható  programban,  amely  a  közelgő  jeles  eseményhez
igazodik.

Az Idősek Klubja életének jelentősebb eseményei voltak



3.
2021.január 01. – 2021.május 31. napjáig a nappali ellátás látogatási tilalma miatt, jellemzően a
balatoni nyaralás szervezése, a klubtagokkal való folyamatos kapcsolattartás, és szükség eseténi
segítség nyújtás történt.

Június hó
Semmelweis nap megünneplése
3 napos üdülés Balatonfüreden
Virágos ládák egy részének beültetése
Környezetrendezés, a szomszéd telekről átnyúló bokrok metszése

Július hó
Általános napi programok megtartása, jellemzően szabadlevegőn
Kedvező reggeli órákban, rövid séta

Augusztus hó
Augusztus  20.-ról  való  megemlékezés  rövid  történelmi  fejezettel-  “új  kenyér”  feldíszítése  házi
ünnepség keretében .

Szeptember hó
Balatoni emlékek felelevenítése – fényképek nézegetése 
Hallássérültek világnapja – felolvasás, beszélgetés 
A betakarítás 50-es, 60-as évekbeli módszerekről való anekdótázás
Rövid séta a környyéken

Október hó
Idősek  Világnapjának  megünneplése  a  Fenntartó  együttműködésével,  ismerkedés  a  cselló
hangszerrel egyúttal. 
Megemlékezést tartottunk a 13 Aradi Vértanú emlékére

November hó
Megemlékezés halottainkról, amelyben segítséget nyújtott Binder László és felesége.
Megkezdődött az Adventi készülődés, a “Szöszmötölő” csapat együttműködésével.
2 hét intézménylátogatási szünet volt, koronavírus fertőzés miatt és kontaktkutatás érdekében.

December hó
Az Adventi időszak előrehaladtával, készülődés a karácsonyra.
Intézményi karácsony megünneplése díszítéssel, a Zeneiskola tanárainak műsorával, a Fenntartó
vezetőinek aktív együttműködésével, mely ajándékozással zárult.



A 2021-as  év  is  rendkívül  sokszínű,  mozgalmas  volt,  a  vezető  váltás  egy  kicsit  módosította  az
előre eltervezetteket.
Mindemellett igyekeztünk megörökíteni minden eseményt, amelyből egy kis válogatást, fénykép
formájában a klubtagok kézhez kaphattak, az intézményi ajándék mellé.

Az  intézményen  kívüli  programokhoz  minden  felajánlást,  ötletet  és  lehetőséget  szeretettel
fogadtunk és ki is használtunk, ezzel is bővíthettük a szép emlékeinket.

A 2021. év nem volt teljes a pandémia miatt, és tarkította az eseményeket az évközi vezetőváltás
is.

Törekedni fogunk, hogy a 2022.év sikeresebb legyen!

4.

Házi segítségnyújtás

A 2021. évi időszakban a gondozást igénylők gondozását júniusig 3 fő, szeptember 01. napjától  
2 fő szakképzett gondozó végezte.
A helyben (otthonukban) történő személyi gondozás során történő ellátással nem kell kiszakítani
saját, megszokott környezetéből az idős embereket.
Gondozási tevékenység: Bevásárlás az ellátott lakásához legközelebb eső üzletből, alkalmanként
maximum  5  kg  határig,  az  orvos  által  előírt  gyógyszerek  kiváltása  és  az  ellátotthoz  való
eljuttatása, orvosi elrendelésre történő adagolása.
Segédkezés az ellátottak étkeztetésénél (tálalás, etetés, mosogatás).
Igény  szerint  az  ellátottak  mosdatása,  ágyazás,  ágyneműcsere.  Mentális  és  pszichés  állapotuk
figyelemmel kísérése.
A következő havi térítési díjak beszedésében való közreműködés.
Pontos és naprakész dokumentáció vezetése.
Sajnos lecsökkent a gondozottak száma, ez annak is tudható be, hogy a pandémia az élet minden
területére negatív hatással van.
Az év folyamán új megállapodás 12 fő esetében köttetett meg.
Sajnálatos módon a gondozottak közül 3 fő hunyt el.

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:  50 adag
intézményből elvitel:     3 adag
helyben fogyasztott:      16 adag

 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.

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.

5.

Minden  erőnket,  tudásunkat  és  szeretetünket  bevetettük,  hogy  segítsünk  azokon  az  időseinken,
akiken már a kezdeti stádiumban lévő demencia betegség jeleit tapasztaltuk.  Az eredmény sajnos
nem  mindig  pozitív,  de  a  legtöbb  esetben  igen.  Az  idős  ember  hozzáállásától  függ  minden
eredmény.

 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.



Szeptember  hónaptól  egy  fő  házi  segítségnyújtásban  tevékenykedő  gondozónk  másik  területre
ment  dolgozni,  így  a  további  hónapokban  ketten  végezték  el  a  gondozási  feladatokat.
Szabadságolás  miatt  a  nappali  ellátásban  foglalkozatottaknak  is  besegítettek  a  házi
segítségnyújtásban dolgozók, hogy ne legyen ellátatlan egyetlen gondozásra szoruló idős sem.
Az intézményt  érintő vezetőváltás  miatt  a  korábbi  sikerek még nem tudtak kibontakozni,  egyes
dolgozók nehezen veszik fel a változás miatti ritmust.
Ezen folyamatosan dolgozni kell, mert az ellátás minősége emmiatt, nem sérülhet.

Budakalász,2022.március 31.                              ……………………………………………
                                                                                        Nagy Márta
                                                                                     intézményvezető
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Az Idősek Klubja nyilvántartó adatai: 

 

 

Hivatalos megnevezés: Kalászi Idősek Klubja 

Székhelye:                     2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19. 

Email:                           kalasziidosek.klubja@budakalasz.hu  

Az intézmény működési területe: Budakalász Város közigazgatási területe 

 

Alaptevékenysége:         Nappali ellátás  

                                       Házi segítségnyújtás 

                                       Szociális étkeztetés 

                                       Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - folyamatban 

 

Személyi feltételek:       1 fő intézményvezető 

                                       1 fő klubgondozó 

                                       1 fő adminisztrátor 

                                       1 fő technikai dolgozó 

                                       3 fő területi szociális gondozó 

 

Az intézmény önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti 

rendelkezési jogosultság tekintetében részjogkörrel rendelkező, a bér, bérjellegű és dologi kiadások felett 

teljes jogkörrel rendelkező. 

 

Az intézmény működéséhez az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről és a 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények 

és rendeletek az irányadóak. 

 

Az intézmény szervezeti egységei: házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés. 

Az egyes szervezeti egységek egymás mellett, egymást kiegészítve működnek, melynek célja és feladata a 

szociális ellátás biztosítása Budakalász közigazgatási területén. 

   

 

1. 

 

mailto:kalasziidosek.klubja@budakalasz.hu
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Az Idősek Klubja szakmai feladata 

 

 

1. A Nappali ellátás (Idősek Klubja), Budakalász Város közigazgatási területén lakók, otthonukban 

élő, támogatásra szoruló, magányos idősek részére biztosítja a napközbeni ellátást, klubszerű 

foglalkozást, a hiányzó családi gondoskodás pótlását fizikai, mentális és az egészségügyi ellátást. 

 

2. Házi segítségnyújtás, a saját otthonukban élő, családi gondoskodást nélkülöző, önálló életvitelre, 

vagy teljes önállóságra képtelen idős emberek számára nyújt mindennapi segítséget szükségleteinek 

kielégítésére. 

 

3. Szociális étkeztetés, a város közigazgatási területén lakók számára biztosítja egészségi állapotuk, 

szociális helyzetük miatt arra rászorultak napi egyszeri meleg ételhez juttatását. 

 

 

I. 

 

Nappali ellátás 

 

 

Budakalász Város Önkormányzata nappali ellátást biztosít, a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk 

vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 

személyek számára. 

Az Idősek Klubja 30 fő idős befogadására alkalmas, jelenleg (21 fővel), 70 %-os kihasználtsággal működik.  

 

A klubtagok gondozásának megszervezésével és irányításával a feladatokat és célokat mindig az igénybe 

vevő helyzetéhez képest kell kialakítani. 

A gondozás elemei: klubtagok fizikai ellátása, pszichés gondozás, higiénés és egészségügyi ellátás, valamint 

szabadidős foglalkozások szervezése. 

  

Szolgáltatásaink: 

 

1. Napi egyszeri meleg étkezés /ebéd- helyben fogyasztással /, 

2. klubtagok számára fürdési, mosási, vasalási lehetőség, 

3. frissítő torna, 

4. orvosi előadás- mentálhigiéné, 

5. klubtagok szociális ügyeinek intézése, segítése, 

6. vérnyomás, testsúlymérés, vércukorszint mérése, 

7. orvoshoz kísérés, látogatás, gyógyászati segédeszközök intézése, 

8. szabadidős programok szervezése, 

9. Ökomenikus hitvallás gyakorlása. 
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Az intézményben érdekképviseleti fórum működik, tagjai, választás alapján az igénybe vevők közül két fő, 

az ellátottak hozzátartozói közül egy fő, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő. Véleményezik a 

szakmai programot, az éves munkatervet, házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat. 

Megtárgyalja az intézményben élők panaszait, tájékoztatást kérhet az ellátottakat érintő kérdésekben, 

intézkedés megtételét kezdeményezheti, ha az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló 

jeleket észlel. 

 

Fontos, hogy legyen egy jól működő összehangolt szakmai munka az intézményekkel /óvodák, iskolák, civil 

szervezetek/ és a házi orvosokkal, mely az Idősek Klubja megfelelő szakmai és ellátási színvonalának 

biztosításához nélkülözhetetlen. 

 

Ezen túlmenően az Idősek Klubja dolgozóinak feladata a városban élő idős emberek megismerése, 

életkörülményeik figyelemmel kísérése, a gondozásra még nem rászoruló személyek között figyelő, jelző 

tanácsadó tevékenység megszervezése. 

 

Az ellátást igénybe vevő észrevételével, kérésével közvetlenül fordulhat a szociális gondozóhoz és az 

intézményvezetőhöz. 

 

II. 

 

Házi segítségnyújtás 

 

 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, 

szükségleteinek megfelelően, lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

A házi gondozó a feladat ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, 

mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 

megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

Továbbá a házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell azokról a személyekről, akik a rehabilitációt 

követően saját lakókörnyezetükbe való visszailleszkedésükhöz támogatást igényelnek. Két fő szociális 

gondozó látja el ezt a feladatot, egy fő hiányzik a szakmai rendszerből. 

 

Gondozási tevékenységek: 

 

• Gondozási terv alapján megtervezi, szervezi és lebonyolítja az igénybe vevő gondozását, hasznos 

és értelmes időtöltését, az idős ember állapota, egyéni sajátossága és szükségletei alapján, 

• Általános gondozási feladata az idős létfeltételeinek biztosítása, ezen belül a személyi, környezeti 

higiénia megteremtése, egészségi, anyagi, jogi helyzetének megőrzése, javítása, illetve ügyeinek 

intézése, 

• Pszichés gondozáson belül az elhagyatottság megszüntetésére való törekvés, az aktivitás 

újraélesztése, tartalmas időtöltés, 

• Fizikai ellátásban biztosítja az egyén számára a napi élelmet, a nyersanyag beszerzését, étel 

melegítését vagy megrendelését, az orvosi és gyógyszerellátást. 



4 
 

• Egészségügyi ellátás keretében az idős orvoshoz kísérése vagy a háziorvos házhoz hívása, a felírt 

gyógyszerek kiváltása, kórházba utalás esetén személyes tárgyi eszközök összekészítése. 

• Mentális gondozás során segítséget nyújt ahhoz, hogy az idős ember minél tovább megőrizze lelki 

egyensúlyát, meglévő aktivitását, lásson maga előtt életcélt, legyenek társas kapcsolatai. 

• Higiénés ellátás keretében a testi és környezeti hygiene biztosítása és az egészség védelme. 

• A környezettel való kapcsolattartás elősegítése. 

• Az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban. 

• Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

 

III. 

 

Szociális étkeztetés 

 

A szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell 

gondoskodni, akik azt koruk, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt önmaguk, illetve családtagjaiknak 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 

 

IV. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

/ FOLYAMATBAN / 

 

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 

megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére 

nyújtott szolgáltatás, akiknél az önálló életvitel fenntartása mellett krízishelyzetek megelőzése, elhárítása, 

megoldása.  

(A személyi és tárgyi feltételek hiánya komoly akadálya a feladat elindításának). 

Ismételt adatgyűjtés, igénylők felkutatása folyik.  

 

 

Önként vállalt feladat 

 

Intézményünk gyakorlóterepet biztosít a személyes gondoskodást nyújtó szociális segítő tevékenység 

végzéséhez szükséges alap-közép és felsőfokú szakmai képzésben résztvevő, valamint orvostanhallgatók 

számára. 

 

 

Munkaprogramunk 2022. évre 

 

 

Ebben az évben is folytatjuk a memória tréningeket, foglalkozásokat, a pozitív hozzáállást az élethez, a 

világhoz és a negatív gondolatok elengedésében is szeretnénk segítséget nyújtani. 
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A memória játékoknak jótékony hatása van az idősekre (kártyajátékok, kvízek, puzzle, sudoku, 

rejtvényfejtés….).  

Az eredmények azt mutatják, hogy teljesítményüket az alkalmazott memória technika és a feladat 

összetettsége is jelentősen befolyásolja. Ezeket a jó eredményeket szinten kell, hogy tartsuk időseinknél.  

 

 

A demenciáról 

 

Tévhitek a demenciával kapcsolatban 

 

Nagyon sok tévhit veszi körül a demenciát, közülük néhányat említek. A tévhitekkel való szembenézés 

elősegítheti a betegség lefolyásának megismerését: 

- amennyiben valamelyik családtagom demenciában szenved, én is demens leszek…. 

- a demencia kizárólag idősebb embereket érint… 

- a demencia gyógyítható… 

- az emlékezetkiesés egyenlő a demenciával… 

- a demencia megelőzhető… 

- vitaminok, táplálékkiegészítők és emlékezetjavítók segítik a demencia megelőzését… 

- szembesülés a demencia diagnózisával azt jelenti, hogy véget ért az addigi életünk… 

- minden demenciában szenvedő beteg előbb-utóbb erőszakossá, agresszívvá válik…. 

- a demens betegek nem értik, hogy mi zajlik körülöttük… 

 

Nagyon fontos a család felkészítése! 

 

A hozzátartozókat aggodalommal töltik el a várható változások és szorongás alakulhat ki bennük a jövővel 

összefüggésben. A felkészülésben a család és a közvetlen környezet segítségére lehetnek az alábbiak: 

− A hozzátartozók a betegekhez hasonló érzelmi változásokon mehetnek keresztül. Szerezzenek 

információkat az Alzheimer-kórról és a demencia egyéb formáiról. 

− Legyen tudatában annak, hogy a betegség hatással lesz a beteg képességeire. 

− Adja meg a tiszteletet, 

− Ismerje meg a kezelés lehetőségeit. 

− Legyen tudatában, hogy a gondozás rendkívül megterhelő feladat. 

− Kérjen segítséget. 

− A gondozónak is szüksége van támogatásra. 

 

Célunk a memória javítása, romlásának megállítása, lassítása különféle gyakorlatok segítségével. 

 

 

Fejlesztő munka és a mentálhigiénés ellátás összehangolt programja 

 

„ Nagycsoportok”- közösségépítő – csoportfoglalkozások: 

E csoportmunka célja a klubélet közös alakítása, kapcsolatok erősítése, feszültségek, problémák felszínre 

hozása, közös megoldáskeresés. 

Mindeközben megismerik önmagukat, fejlődik személyiségük. 
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„Terápiás” jellegű kiscsoportok: 

− rajzterápia: hatással van az önkifejezésre, az aktivitás fejlesztésére. A foglalkozás eredménye a 

klubtagok érdeklődésének felkeltése és az alkotás öröme. 

 

− zeneterápia: a közös zenei élmények elősegítik az együvé tartozást, segítik a közösség 

összekapcsolódását. 

 

− relaxációs technikák: alkalmazása az átélt szorongások és feszültségek oldására alkalmas, ilyen az 

illat-, és aromaterápia, a hangtál, lábmasszázs. 

 

− mozgás és táncterápia: elsődleges célja a zene és a tánc által nyújtott élmény, valamint a tánc 

koreográfiák elsajátítása. 

A testi ügyesség fokozása mellett, az egyénenként eltérő mozgás koordináció fejlesztése, a nehezen 

aktivizálható időseink motiválása, a társas kapcsolatok kialakítása. 

 

Segítő beszélgetés 

 

A segítő beszélgetés egy intim, bizalmi légkörben, külön szobában történik.  

Itt lehetősége van az idősnek, hogy csak Őrá figyeljen a segítő. Megértse problémáit, amelyek 

szorongásának, hangulatromlásának, félelmeinek okozója. 

Érzések kerülnek a felszínre, melyek megbeszélése által oldódik a szorongása, stabilizálódik a 

személyisége. 

Ha az idős kibeszélheti valakivel problémáját, van aki meghallgatja, nagyobb reménnyel vehető fel a 

verseny az elmagányosodással, feleslegesség érzéssel szemben. 

 

Felolvasás 

 

− Napilapok, hetilapokban szereplő cikkek felolvasása, 

− Vidám, humoros történetek felolvasása, 

− Jeles események, történelmi jelentőségű, tárgyú leiratának felolvasása 

− Könyvbemutató. 

 

Egyéb foglalkozások 

 

− Kéthetente orvosi előadás – mentálhigiéne  /Dr. Gál Katalin/ 

− Névnapok, születésnapok megünneplése,  

− Jeles ünnepeinkről való megemlékezések, 

− Kultúrkör naponta /felolvasás,versmondás, népdal éneklés/, 

− DVD-CD-rádió, tv műsorok nézése, hallgatása, 

− Színes napilapok, hetilapok, helyi újságok olvasása, kiértékelése, 

− Társasjátékok, dominó, sakk, kártya, 

− Memória játékok, 
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− Séta a környéken / jó idő esetén / 

− Napi torna, jó idő esetén az udvaron. 

− Talpmasszírozás 

 

 

A rendszeres tornáról: 

 

A rendszeres testmozgást végzők körében kisebb valószínűséggel fordulnak elő szív- és érrendszeri 

betegségek, stroke és cukorbetegség. Ezek a betegségek mind növelik a demencia előfordulásának 

kockázatát. 

 

A fizikai aktivitás javítja a keringés hatásfokát, ami hozzájárul az agy vérellátásának a javulásához. Ez 

biztosítja az idegsejtek táplálását és oxigénnel való ellátását. A mozgás csökkenti a stresszt és jó hatással 

van az általános közérzetre. 

 

Legyen aktív: 

− Ne kötelező feladatként tekintsen a mozgásra. Váljon az a mindennapok természetes részévé. Ha 

nehézségként éli meg a fizikai aktivitást, első lépésként a megszokott napi tevékenységek apróbb 

módosításával növelje fizikai terhelését. Lift és mozgólépcső helyett egy-két emelet erejéig használja a 

lépcsőt. 

− A napi bevásárlást egy lendületes séta keretében bonyolítsa le. 

− A szellemi egészség szempontjából különösen hasznos a közösségben végzett fizikai aktivitás, mert 

ilyenkor a testmozgás közösségi élménnyel társul 

 

 

Tervezett nagyobb programok havi lebontásban 

 

Január 

Újévi köszöntés, élménybeszámolók. Kinek hogyan telt az ünnep, az év-vége? 

Határidő: 2022. 01. 31. 

Felelős: intézményvezető 

 

Február 

Farsangra való készülődés, farsangi bál rendezése 

Határidő: 2022. 02. 28. 

Felelős: intézményvezető, klubgondozó 

 

Március 

Nőtagjaink köszöntése, nemzeti ünnepünkről való megemlékezés  

Színházi napok, a Köszönjük Magyarország program keretében 

Séta az intézmény körül 

Határidő: 2022. 03. 31. 

Felelős: klubgondozó 
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Április 

Költészet napja versmondással (április 11.; József Attila: Tavasz van) 

Készülődés húsvétra, teremdíszítés, lelki felkészülés az érdeklődők számára 

Határidő: 2022. 04. 30. 

Felelős: intézményvezető, klubgondozó 

 

Május  

Anyák napi műsor rendezése, édesanyák, nagyszülők köszöntése, 

Színházi napok, a Köszönjük Magyarország program keretében, 

Kávézás a közeli kávézóban (pékségben) 

Pünkösdölés: beszélgetés a pünkösdről. 

Határidő: 2022. 05. 31. 

Felelős: intézményvezető, klubgondozó 

 

Június 

Kirándulás Dobogókőre 

Nyári szünet: június 19- július 03-ig. 

Határidő: 2022. 06. 30. 

Felelős: intézményvezető, klubgondozó 

 

Július 

Séta az OMSZK tóhoz 

Határidő:2022.07.31. 

Felelős: klubgondozó 

 

Augusztus 

Augusztus 20. Államalapító Szent Istvánra emlékezve, Nemzeti Ünnepünk méltó megünneplése. 

Határidő:2022.08.20. 

Felelős: klubgondozó 

 

Szeptember 

Nyári élménybeszámolók  

Határidő: 2022. 09. 30. 

Felelős: klubgondozó  

 

Október 

Idősek világnapjának megünneplése 

Október 6.-a  és 23.-a megünneplése 

Mindenszentekre való készülődés 

Határidő: 2022. 10. 31. 

Felelős: intézményvezető, klubgondozó 

 

November 

Emlékezés szeretteinkre, amikor még köztünk éltek. 
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Adventi előkészületek, Adventi koszorú és asztali díszek készítése közösen, időseink bevonásával. 

Határidő: 2022. 11. 30. 

Felelős: intézményvezető, klubgondozó 

 

 

December 

Karácsonyi készülődés.  

Karácsonyi ünnepség a klubban, műsorral és ajándékozással egybekötve. 

Határidő: 2022. 12. 21. 

Felelős: intézményvezető, klubgondozó 

              

 

Vezetői tevékenységem 2022. évben 

 

 

A Budakalászon élő idős lakosság szükség szerinti segítése, folyamatosan a korábbi évekhez hasonlóan. 

2021.évben 43 megállapodás került megkötésre, míg 2022.április 30.napjáig 24 megállapodás köttetett. 

75-77 fő veszi igénybe ebben az évben a szociális étkeztetést, 20 fő körüli a házi segítségnyújtást igénylők 

száma. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása szerepel az intézményben központként. Az ehhez 

társuló feladatok megoldása folyamatosan történik. 

Megújításra került az Érdekképviseleti fórum szabályzata, mely alapjaiban nem változott, a Cafeteria 

szabályzata, Villamosbiztonsági felülvizsgálat időszakos vizsgálata történt meg. 

 

Az intézményben az előző évben ÁSZ ellenőrzés folyt, amely hiányosságokat tárt fel.  Ehhez a szükséges 

intézkedési terv elkészült, illetve a hiánypótlásra kiírt dokumentumok is frissítve lettek (Az integritást sértő 

események, valamint a Közérdekű bejelentsek-panaszok kezelése szabályzatok). 

 

Álláshirdetés folyamatos közlése a Közigálláson, és a rendelkezésre álló helyi sajtóorgánumokban, mert 1 

fő létszám (szociális gondozó-ápoló) hiányzik a házi segítségnyújtás funkcióban. 

A későbbiekben gondoskodni szükséges 2 fő szociális gondozó ápoló felvételére, bízva a Jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás mielőbbi beindításában. 

 

 

Célkitűzésem 

 

Szeretném elérni, hogy Budakalászon minden szükséget „szenvedő” idős és nem nyugdíjas korú lakosnak 

olyan segítséget tudjunk nyújtani, ami megkönnyíti napjaikat és segít elviselni a hétköznapok nehézségeit. 

Ebben a tevékenységemben számítok kollégáimra, a háziorvosokra, az önkormányzat dolgozóira, a civil 

szervezetekre és a családsegítő munkatársaival való jó együttműködésre. Jelzéseik nagy részben 

megkönnyítik munkánkat. 

Fontos célom, hogy gondozónőim állandóan képezzék magukat szakmailag, melyhez minden segítséget 

megadok. 
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      Munkatervem 

 

− naponta esetmegbeszélés a területi gondozónőkkel reggelente és szükség szerint, 

− előre megbeszélt időpontban és szúrópróbaszerű területi ellenőrzés /gondozási naplók 

o naprakész vezetése /, 

− technikai dolgozó napi szinten történő ellenőrzése, 

− az eddig kialakított jó kapcsolat további erősítése a házi orvosokkal, a képviselő testülettel, a 

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottság tagjaival, az önkormányzat dolgozóival, a 

társintézményekkel, a Budakalászon működő egyesületekkel / Egészség Klub, Viola Egyesület 

stb…/ 

− intézményi dokumentáció napra készen álljon a rendelkezésre. 

− gondozási terv felülvizsgálata évente, illetve szükség szerint. 

 

 

Képzési terv 

 

Képesítési előírások 

Az idősek klubjában a szakképesítéshez kötött munkakörök az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet által előírt 

végzettségek meglétéhez kötöttek. Az idősek klubjában 1 fő klubgondozónő és 2 fő házi szociális gondozó 

rendelkeznek  a jogszabályban előírt szakképesítéssel, /szociális gondozó és ápoló /. 

 

Az ellátandó feladatokhoz biztosított szakemberek képzése, továbbképzések 

 

A továbbképzési kínálatokból azokat választjuk ki, amelyekben a megvalósító személy eddigi szakmai 

munkája alapján garanciát jelent a megfelelő színvonalra. 

Egyben élünk a térítésmentesen felkínált továbbképzési lehetőségekkel. 

 

Ebben az évben szeretnék különösen nagy hangsúlyt fektetni munkatársaim lelki és fizikai egészségének 

megőrzése érdekében. 

Hosszú évek óta gyakoroljuk ezt a gyönyörű hivatást, ezért fontosnak tartom a kiégés jelenségével való 

foglalkozást. 

A segítő hivatást gyakorló szakemberek munkája megterhelő. Az idős emberek gondozásában résztvevő 

szakemberek munkája mind lelkileg, mind fizikailag nagy erőt, állóképességet kíván. 

A tartós, stabil segítségnyújtás érdekében a szakembereknek tisztában kell lenniük a kiégés jelenségével, 

tüneteivel, folyamatával a prevenció érdekében. 

Az idősellátás területén tapasztalt kihívások, az érintett szakember személyiségével és képességeivel 

kapcsolatos tényezők, valamint a munkaszervezési tényezők egyaránt meghatározzák a kiégés alakulását. 

Negatív érzelmek: A megrázó helyzetekre, a romló állapot magyarázatára elhárító mechanizmus lép 

tudattalanul működésbe. Ennek felismerése fontos, és szükséges a megfelelő ellátás felé való orientálás. 

 




