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Tisztelt Képviselő-testület!
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évi munkatervében kérte az
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének vezetőjét, hogy az intézményben folyó
tevékenységről készítsen beszámolót a szeptemberi testületi ülésre.
Az Ásotthalom, II. ker. 121. sz. alatti Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon
Ásotthalmi Fogyatékos Személyeket Ellátó Részlege elkészítette a működéséről szóló
tájékoztatót, melyet az előterjesztés mellékleteként terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény működéséről szóló tájékoztatót
szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:
____/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének tájékoztatója
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének tájékoztatóját és a
következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Ásotthalmi
Fogyatékos Személyeket Ellátó Részlege tevékenységéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezetők
3.) Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon vezetője
4.) Irattár
Ásotthalom, 2008. szeptember
Petró Ferenc
polgármester

Csongrád Megyei Önkormányzat
Napsugár Otthon
6760 Kistelek, Kossuth u. 41.
Tel.: 62/259-809; 62/598-010
e-mail: napsugarotthon@t-online.hu
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Az intézmény új szervezeti felépítése

A Csongrád Megyei Önkormányzat a 143/2007. (XI. 22.) számú közgyűlési határozatával az általa
fenntartott szociális intézmények szakmai feladat-ellátásának átszervezéséről döntött, így 2008. január 1jei hatállyal Kistelken új szociális intézményt hozott létre Napsugár Otthon néven. Az új intézmény az
eddigi Napsugár Otthon (Kistelek, rúzsai telephely) és a Mórahalmi Idősek Otthona megszüntetésével,
szakmai és gazdasági integrációjával jött létre, az általános jogutódlás biztosítása mellett.

Az új intézmény élére január 1-től megbízott vezetőként, majd később kinevezett
igazgatóként Dr. Berta Árpádné került.
A mórahalmi és ásotthalmi telephelyek vezetését részlegvezetői jogosultsággal végzem
2008. április 21-től.

Általános információk

A Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Ásotthalmi Fogyatékos
Személyek Részlege három, különböző profilú szolgáltatási egységet foglal magába: a
26 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonát, a 12 férőhelyes ápológondozó célú lakóotthont, valamint a szintén 12 férőhelyes rehabilitációs célú
lakóotthont.
A

telephely

összesen

50

férőhellyel

rendelkezik,

férőhely

kihasználtságunk

folyamatosan 100%-os.
A fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában azoknak az értelmi fogyatékkal
élő személyeknek az ápolása, gondozása történik, akiknek oktatására, képzésére,
foglalkoztatására, fejlesztésére csak intézményi keretek között van lehetőség.
A lakóotthonokba azok a 16. életévüket betöltött, de a rájuk irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt még el nem ért értelmi fogyatékkal élő személyek helyezhetők el, akik
önmaguk ellátására részben képesek. A lakók részére életkoruknak, egészségi
állapotuknak megfelelő ellátást biztosítunk. A rehabilitációs célú lakóotthonban élő
ellátottainknak képességeik alapján esélyük van az önálló életvitel megteremtésére, de a
rehabilitációjuk a családjukban nem oldható meg.
Szolgáltatásaink

Az ellátást igénybevevők részére az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:
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•

a lakhatásról való gondoskodás 24 órás gondozói felügyelet mellett

•

ápolási, gondozási feladatok ellátása

•

napi háromszori étkezés, szükség esetén diéta biztosítása

•

ruházattal és textíliával való ellátás

•

a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása

•

mentális gondozás

•

a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás

•

a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása

•

intézményen belüli foglalkoztatás

•

gyógyszerek beszerzése

•

tisztálkodási szerek biztosítása

•

érték és vagyontárgyak megőrzése

•

pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás

•

szabadidős programok biztosítása

•

alapszolgáltatáson túli szolgáltatások (fodrászat, pedikűr, kirándulások)

•

a szocioterápiás és munka-rehabilitációs foglalkoztatás megszervezése, stb.

Szakmai feladataink, céljaink

Intézményünk feladata az enyhe vagy középsúlyos fokban értelmileg sérült lakók
számára olyan élethelyzet megteremtése, hogy elérhetővé váljon számukra a
társadalomban elfogadott életmód lehető legteljesebb megélése.
Az ellátottak esélyegyenlőségének, önrendelkezési képességének megteremtését, önálló
életvitelük kialakítását tartjuk elsődleges feladatunknak, arra törekszünk, hogy
biztonságos, kiegyensúlyozott életet élhessenek. Az ellátás során lakóinkat bevonjuk az
őket érintő döntések meghozatalába, véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikérjük.
Fontos célunknak tekintjük az életminőségük javítását, a hiányzó vagy korlátozottan
meglévő funkciók helyreállítását, továbbá törekszünk a normalizáció, integráció és az
autonómia elvének az érvényesülésére. Fokozott figyelmet fordítunk a célszerű és
hasznos időtöltés megszervezésére, az érdeklődési körükhöz igazodó foglalkoztatás
feltételeinek megteremtésével.
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Szabadon választhatnak a különböző szabadidős tevékenységek közül, lehetőségük
nyílik gipszképek készítésére decoupage technikával, üvegfestésre, gyertyaöntésre,
kézműves szakkörökön történő részvételre.
A komplex gondozás - fizikai, egészségügyi, pszichés gondozás és a foglalkoztatás –
valamennyi elemét együtt alkalmazzuk. A lakók gondozása, fejlesztése egyéni
gondozási és fejlesztési terv alapján történik.

Szociális foglalkoztatás - munkarehabilitáció

A Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Ásotthalmi Fogyatékos
Személyek Részlege a szociális foglalkoztatás formái közül munka-rehabilitációt valósít
meg.
A munka-rehabilitáció célja az intézményben ellátott személy munkakészségének,
valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve
fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.
A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik. A munkarehabilitációban való részvételről az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban
megállapodást köt az intézmény igazgatójával.
Az intézmény tevékenysége során az alábbi feladatok ellátására von be megváltozott munkaképességű
foglalkoztatottakat:

Takarítás
A takarítási munkálatok segítése a személyzet irányításával, közreműködésével történik.
Rendszeres,

egyszerű

betanított

munkavégzés

az

intézmény

területén.

A

munkatevékenységek az alábbiak: portörlés, porszívózás, felsöprés, felmosás,
berendezési tárgyak, nyílászárók tisztítása.
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Zöldterület-kezelés
Az intézmény parkjának/udvarának gondozása, ápolása, melyet a munkavezető
irányítása és ellenőrzése mellett végeznek az otthonlakók. Részt vesznek az öntözés,
kapálás, gereblyézés és söprés műveletsoraiban is.
Zöldség, növénytermesztés
Az intézmény 1 hektáros termőföldjén történik a gazdálkodás, ahol az alábbiak az
elvégzendő tevékenységek: vetés, ültetés, kapálás, gereblyézés, öntözés, betakarítás.
Üvegtermék készítés
Üvegtárgyak festésre történő előkészítése, tisztítása, a díszítés megtervezése,
megvalósítása.
Munka-rehabilitációban jelenleg 14 fő lakónk vesz részt.

Tárgyi és személyi feltételek

A telephely tárgyi és személyi feltételei megfelelnek az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendeletben foglaltaknak, minden munkatársunk rendelkezik az előírt szakmai
képesítésekkel.
Az ápoló-gondozó otthonban 12 fő, az ápoló-gondozó célú lakóotthonban 4 fő, a
rehabilitációs célú lakóotthonban 2 fő a szakmai létszámunk, valamint technikai
személyzettel is rendelkezünk.
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A munkafolyamatok, feladatmegosztás tekintetében a vegyes profilú intézményeknek
megfelelően működik a telephely, vagyis a három ellátási forma teljes körű
megszervezését valósítjuk meg.

Megvalósult szakmai programjaink 2008-ban:

Lakóinkkal több esetben részt vettünk a fogyatékos személyek érdekképviseleti
szervezetei által szervezett versenyeken, ki-mit-tud-okon, számtalan esetben vettek részt
a lakók a munkatársaink által szervezett egynapos kirándulásokon, illetve eltölthettek
egy-egy hetet a Balatonon és Görögországban is.
Jelenleg 8 fő ellátottunk számítástechnikai tanfolyamra jár.

Nagyobb jelentőségű, folyamatban lévő feladataink az idei évre

A telephelyen folytatott munka-rehabilitációra a szervezeti integráció miatt új működési
engedélyt kértünk a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalától, mely eljárás jelenleg még folyamatban van. Egyúttal kibővítettük a
munka-rehabilitációban résztvevő lakók számát, így az új működési engedély hatályba
lépése után már 21 fő lakó vehet részt a foglalkoztatásban.
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Szintén folyamatban van a telephely érdekeit képviselő alapítvány létrehozása,
bejegyzése, melynek a lakók életminőségének, valamint a velük foglalkozó dolgozók
munkakörülményeinek javítása lesz a célja.
Sikeresen részt vettünk továbbá a fenntartónk által kiírt karbantartási pályázaton, amiből
a telephelyen lévő ingatlanokkal kapcsolatos állagmegóvó munkálatokat fogjuk
finanszírozni az ősz folyamán.

Mórahalom, 2008. szeptember 8.
Gőgh Edit
részlegvezető
A beszámolót jóváhagyom.
Dr. Berta Árpádné
Igazgató

Melléklet
Az ásotthalmi telephelyen az intézményi szolgáltatásokat és az igénybevevőket
jellemző adatok:
Engedélyezett férőhelyek száma
Ebből
-lakóotthoni férőhelyek száma
-átlagot jóval meghaladó minőségű férőhelyek
száma

2008. jan. 1.
50

2008. szept.1.
50

24
-

24
-
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Felvett lakók száma az év folyamán (fő)
Várakozók száma (fő)
Soron kívüli elhelyezésre várók száma (fő)
Hajléktalan várakozók száma (fő)
Ellátottak száma (fő)
Az intézményi férőhelyek kihasználtsága (%)

8
2
50
100 %

9
3
50
100 %

Az ellátottak korösszetételére vonatkozó adatok:
Korcsoportok
0 - 18 éves
19 - 39 éves
40 - 59 éves
60 - 69 éves
70 - 79 éves
80 - x éves
Összesen:

2008. szept. 1.
15
26
9
50

A várakozók korösszetételére vonatkozó adatok:

Korcsoportok
0 – 18 éves
19 – 39 éves
40 – 59 éves
60 – 69 éves
70 – 79 éves
80 – x éves
Összesen:

2008. szept. 1.
6
1
1
1
9
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