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A Szociális Szolgálat
A Szociális Szolgálat szakmai munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet), egyéb vonatkozó jogszabályok, ill.
önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi.

A kerület szociális jellemzői
Budafok-Tétény XXII. kerület területe 3. 425 ha, azaz 34, 25 km2. Lakónépessége a Központi
Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) adatai szerint 55 589 fő (2020. jan. 1.)
XXII. kerület
KSH

2014.
54 228

2015.
54 452

Lakos
2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

január 1.
54 721
54 675

54958

56 433

55 589

A kerületi lakosságszám az elmúlt 6 évben folyamatosan nőtt, majd 2019-ről 2020-ra 1,5%kal csökkent.
Az idősek aránya az összlakosság tekintetében ellenben folyamatosan nő.
Míg 1997-ben a lakosság 18,8%-a, 2013-ban 25,1%-a volt 60 év feletti, addig 2019-ben ez az
arány 26,5%, 2020-ban 26,8%.

A Szociális Szolgálat felépítése
A Szociális Szolgálat nyolc szakmai feladatot lát el:
 Házi segítségnyújtás (HSNY)
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (JHSNY)
 Étkeztetés – 3 telephelyen
 Nappali ellátás időseknek – 3 telephelyen
 Nappali ellátás fogyatékkal élőknek
 Nappali ellátás pszichiátriai betegeknek
 Közösségi Pszichiátriai Ellátás
 Támogató Szolgáltatás fogyatékosoknak
A Szolgálat tevékenysége magában foglalja a fogyatékosok, idősek, betegek segítését,
védelmét, részükre egyszerre több szinten nyújt támogatást.
Az egész kerületet lefedve, 5 telephelyen végzi az ellátást. 1 kliens egyszerre több
szolgáltatást is igénybe vesz (pl. HSNY és étkeztetés, HSNY- JHSNY- étkeztetés, HSNY idős klub - étkeztetés)
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Szociális Szolgálat kliens számának alakulása
A Szociális Szolgálat klienseinek száma 2020-ban az előző évhez viszonyítva 11%-kal
nőtt.
-

-

-

Az idős nappali ellátásban az előző évivel megegyezik a létszám, ugyanakkor a Szivárvány
Idősek klubjában 10%-os emelkedés, míg a Levendula Idősek klubjában hasonló arányú
létszámcsökkenés tapasztalható. Ennek oka előbbinél a változatos foglalkozások
biztosítása (a jóga és a kutyaterápia vonzott be étkezőket a nappali ellátásba), míg
utóbbinál az elöregedés és az állapot romlás volt az ok.
Fogyatékos nappali ellátásban jelentős létszámváltozás nem történt.
Pszichiátriai betegek nappali ellátásában a szorosabb szakmai együttműködés
eredményeként több közösségi ellátásban részt vevő kliens lett klubtag is.
Házi segítségnyújtásban az előző 3 évben folyamatosan nőtt az ellátotti szám, 2018-ban 12
%-kal, és 2019-ben újabb 14,5%-kal, majd 2020-ban újabb 20%-kal! Havonta átlagosan
10-12 új megállapodást kötünk, ugyanakkor nagyon sok esetben súlyos, gyakran
végstádiumú betegek igénylik a segítséget, így az utóbbi években megnőtt azon klienseink
száma, akik gondozását 1 évnél rövidebb ideig biztosítjuk. Az 1 éven belül megszűnő
megállapodások száma 2020-ban 40 (kivéve a járványhelyzet miatt kötött +149 főt),
melyből 25 olyan ellátottunk volt, akinek megállapodása elhalálozás miatt szűnt meg. Míg
2019-ben 101 új ellátott került a szolgáltatásba, 86 fő megállapodása pedig megszűnt,
addig 2020-ban 213 fő került be és 179 ki az ellátásból. Ebben benne van az a 149 fő is,
akiknek 2020. tavaszán a veszélyhelyzet miatt biztosított intézményünk vásárlást,
gyógyszer kiváltást, ügyintézést.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban teljes kihasználtsággal működünk, mind a 100
készülék szinte folyamatosan üzemben van. A jelzőrendszerben részt vevő 100 fő közül 60
fő részére házi segítségnyújtást is biztosít az intézmény.
Szociális étkeztetésben az ellátottak száma napi szinten változik, ám a tavaszi időszakban
jelentősen megnőtt a szociális étkeztetésben részesülők száma.
Közösségi ellátásban az államilag támogatott mutatószám 44 fő, így az elmúlt évekhez
hasonlóan 2020-ban is jóval a finanszírozott ellátotti szám fölött biztosítottuk a
szolgáltatást, csakúgy, ahogy a fogyatékosokat támogató csoportnál.

pszichiátriai
közösségi ellátás
8%

ÖSSZ. 768 FŐ

idős nappali ellátás
11%
fogyatékos nappali
ellátás
4%

fogyatékosokat
támogató csoport
11%

pszichiátriai nappali
ellátás
3%

szociális étkeztetés
23%

házi segítségnyújtás
27%

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
13%
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Szociális Szolgálat szakfeladatonkénti kliensszám alakulása (fő)
Szivárvány Idős Klub

2018
30+2* (32)
15+11*
(26)
31+2* (33)
31
26
152
100
152 (218)**
81
52
685 (751)

Levendula Idős Klub
Nagytétényi Idős Klub
Napraforgó Fogyatékos Klub
Nappali Hangulat Lélekvédő Klub
Házi Segítségnyújtás
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
Étkeztetés
Fogyatékosokat Támogató Csoport
Közösségi Ellátás
Összes kliens
* demens ellátottak

2019
2020
32+1* (33) 36+1* (37)
12+12* (24) 9+10* (19)
30+2* (32)
29
20
174
100
146 (202)**
80
54
692 (748)

32+1* (33)
28
23
208
100
178 (221)**
82
60
768 (811)

**adagszám (nappali ellátásban étkezőkkel) együtt)

Szakfeladatok tekintetében az alábbi változások figyelhetők meg 2019-2020-ban:
A 768 ellátott közel 40%-a egyszerre több szolgáltatásunkat is igénybe veszi (HSNY –
étkezés, idős nappali ellátás – étkezés, HSNY-JHSNY-étkezés, fogyatékos nappali
ellátás-támogató szolgálat, stb.)
Nemenkénti felosztás
Az intézményen belül a férfi / nő kliensek aránya az elmúlt 2 évben változatlan volt, míg
2018-ban az összes ellátott 65%-a nő volt, addig 2019-ben és 2020-ban ez az arány 68%.
A fogyatékos nappali ellátásban, ill. az étkezésben közel azonos a nemek aránya, míg az idős
ellátásban (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
lényegesen több női kliensünk van (80%)
Szociális Szolgálat kliensei

2018

2019

2020

összes kliens

685

692

768

férfi

239

222

246

nő

446

470

522

Életkor szerinti felosztás
Az elmúlt évekhez hasonlóan ellátottjaink 79%-a 60 év feletti, annak ellenére, hogy
időseknek szóló szolgáltatásaink (HSNY, JHSNY, Idős nappali ellátások) az össz. ellátotti
szám felét teszik ki. Ezzel is azt bizonyítva, hogy minden szolgáltatásunkban nő az
átlagéletkor.
Az idős klub átlagéletkora 80-85 év közötti!

Szociális Szolgálat kliensei

2018

2019

2020

összes kliens

685

692

768

60 év alatti

155

145

163

60 év feletti

488

494

534

90 év feletti

42

53

71
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Az aktív korúak szociális alapellátásban történő megjelenésének legfőbb okai
 regisztrált álláskeresők
 megváltozott munkaképességűek
 hajléktalan személyek
 szenvedélybetegek
Ellátásaink közül elsősorban az étkeztetés és a pszichiátriai közösségi ellátás az, melyet
biztosítunk számukra.
Méltányosság
Méltányosság 2020 évben 14 ellátottat érintett, mindannyian szociális étkeztetésben
részesülnek. 6 fő 20 %-os, 5 fő 30 %-os és 1 fő 100%-os méltányosságot kapott.
2020-ban éves szinten a jövedelem szerinti és a méltányos térítési díj közötti különbség
408 859.- Ft volt.

Személyi és tárgyi feltételek
Az intézmény 5 telephelyen nyújt alapellátást.
 1221 Bp., Anna u. 10. – székhely, központi telephely
Szolgáltatások: - házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- helyben és elviteles étkeztetés
- Szivárvány Idősek Klubja
- Serapis Közösségi Ellátás
 1221 Bp., Köd u. 2-4. – Napraforgó Fogyatékosok klubja
- Fogyatékosokat Támogató Csoport
 1224 Bp., XII. u. 28.
- Nappali Hangulat Lélekvédő Klub
 1224 Bp., XVI. u. 22. - Levendula Idősek Klubja
- helyben, elviteles és szállításos étkeztetés
 1225 Bp., Nagytétényi út 266. - Nagytétényi Idősek Klubja
- helyben, elviteles és szállításos étkeztetés

Személyi feltételek
2020-ban a Szociális Szolgálat 67 álláshelyen 68 közalkalmazottat foglalkoztatott (4 fő 6
órás). – üres álláshely nem volt 2020. dec. 31-én
Személyi változások:
2020-ban a kilépők száma: 11 fő volt
11 fő kilépése az alábbi ellátásokat érintette:
- 1 fő házi segítségnyújtás
- 2 fő pszichiátriai nappali ellátás
- 2 fő támogató szolgálat (nyugdíj)
- 1 fő idős nappali ellátás
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-

3 fő szoc.étkezés
2 fő központ

2020-ban a belépők száma: 13 fő volt
13 fő belépése az alábbi ellátásokat érintette:
- 2 fő házi segítségnyújtás
- 2 fő pszichiátriai nappali ellátás
- 1 fő támogató szolgálat
- 5 fő szoc.étkezés
- 3 fő központ
Közfoglalkoztatott munkavállaló nem dolgozott 2020-ban intézményünknél.
2020. évben is biztosította a fenntartó intézményünk számára a szakmai álláshelyen dolgozó
munkavállalók anyagi támogatását:
2016. december 1-től a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2017 (II.23.) határozata alapján - határozott időre - keresetkiegészítést kapnak
a szakmai dolgozók, havi br.30 000.- összegben, mely segíti az üres álláshelyek betöltését és a
munkatársak megtartását. Nagyon hálás vagyok a fenntartónak azért, hogy jelzéseinket a
létszámhiány nehézségei kapcsán figyelembe vette, és jelentős anyagi segítséget nyújtva
támogatja munkaerőhiányunk megoldását.
2020.12.31-én nem volt üres álláshelye az intézménynek! A jelenleg az intézménynél dolgozó
68 főből 58 fő több, mint 1 éve, a munkavállalók 16%-a pedig több, mint 10 éve az intézmény
dolgozója!
Úgy vélem, ez elsősorban a fenntartó anyagi támogatásának, és az összeszokott csapatként,
magas szakmai színvonalon dolgozó munkatársaknak köszönhető.
Intézményvezetőként jómagam is igyekszem minél többször, minél változatosabban tudatni
munkatársaimmal, hogy mennyire elégedett vagyok a munkájukkal, és igyekszem
megbecsülni Őket:
Rekreáció, dotáció






A Szociális Szolgálat minden csoportja évente kétszer ellátás nélküli napot tart, amikor
a csoporttagok közösen kikapcsolódnak, illetve szakmai napot tartanak, szociális
intézmény látogatáson vesznek részt. Sajnos ez a program a járványhelyzet miatt 2020ban nem valósult meg.
Évente 2 alkalommal tartunk összdolgozói összejövetelt, ez sem tudott megvalósulni
2020-ban.
Az intézmény munkatársai, munkájuk elismeréseként a fenntartó önkormányzattól 2020ban is kétszer kaptak jutalmat, melyet ezúton is köszönünk szépen!
A 2012-ben a Szociális Szolgálat keretein belül alapított, az „ÉV DOLGOZÓJA”
elismerést 2020-ban is átadtuk. A díjat - egy gravírozott serleget - évről évre
továbbadjuk, s egy vándordíj létrejöttét hivatott képviselni. A díjazottat a dolgozók saját
maguk választják, s egy értékelési szempontrendszer eredményeként a legtöbb szavazatot
kapott munkatársunké lesz 1 évre a díj.
2020-ban olyan munkatársunk kapta a díjat, aki nem kinevezéssel, hanem megbízási
díjjal dolgozik nálunk immár 23 éve! Pálmai Magdolna szociális étkeztetésben
kocsikisérőként végzi feladatát. Naponta 70-80-szor nyitja, csukja az olykor akadozó
kocsiajtót, de van, hogy kézben szállítja házhoz az ebédet. Mindig figyel az ellátottakra,
fontosnak tartja azt, hogy odafigyelve hallgassa meg azokat, akik közül sokaknak ő az
egyedüli kapcsolata a külvilággal. Szerető, értő odafordulással bánik a rászorulókkal, ha
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állapotukban változást észlel, azt azonnal jelzi. Nem egy esetben neki volt köszönhető,
hogy valaki időben került orvoshoz vagy kórházba, ezzel megmentve a nagyobb bajtól.
Munkáját mindig csendben, alázattal végzi, szó nélkül fogadja a körülötte, akár őt is
érintő változásokat.


2019-től tanulmányi szerződés megkötésére van lehetőség intézményünknél, így a
fenntartó jóvoltából anyagilag is tudjuk támogatni munkatársaink továbbtanulását,
szakmai fejlődését. 2020-ban 5 gondozó szerezte meg középfokú szakmai végzettségét,
és további 2 gondozó kezdte el intézményünk támogatásával középfokú képesítése
megszerzését. 1 csoportvezető szociális munka mesterképzést kezdett 2020-ban, és
mellette további 4 munkatársunk felsőfokú szakmai képzését támogatjuk.

Tárgyi feltételek
Az intézmény telephelyein elvégzett felújítási munkálatok 2020-ban:
- Anna utcai telephelyen a gázkazán tervezett cseréje és beüzemelése megtörtént.
- Minden telephelyen megtörtént a konyhák, vizesblokkok tisztasági festése.
- A COVID19 veszélyhelyzet okán minden telephelyünkön többször történt
ózongenerátoros fertőtlenítés
- Nagytétényi úti telephelyen terasz térkövezés történt a teraszon.
- Négy telephelyen részleges bútorcserék (székek, szekrények,), háztartási gépek
vásárlása történt.
- Nappali ellátásaink részére műszaki, informatikai eszközfejlesztés történt,
- Köd utcai telephelyünkön a tervnek megfelelően kültéri sporteszközpark kiépítése
valósult meg.
Az alleltári leltáríven szereplő eszközök ellenőrzése megtörtént, a 2020. dec. 31.-i állapot
szerinti leltáríveket – melyek a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza – kinyomattuk és
lefűztük.

Társadalmi integráció
A szociális ellátás alanyai sok esetben külső kapcsolatok nélkül, magányosan vagy zárt
közösségben élik mindennapjaikat. Legtöbbször közösségi együttlétük kizárólagos helyszíne a
Szolgálat nappali ellátása. Itt hasonló életkorú, hasonló problémákkal küzdők találkoznak.
Mindig is hangsúlyos szerepet töltött be a társadalmi befogadás, integráció megléte.
 az Árpád utcai iskola tanulói 2007 óta minden évben közös sportnapot, ügyességi
vetélkedőt szerveznek a Napraforgó Klub klienseivel. Sajnos a járványhelyzet miatt
2020-ban ez a nagyon fontos esemény nem tudott megvalósulni.
 2014. évtől rendszeresen tartanak közös programokat idős klubjaink a közvetlen
közelükben lévő óvodákkal. 2020-ban a járványhelyzet miatt elmaradt a közös húsvéti,
ill. adventi készülődést a „Generációk találkozása” elnevezésű programunk keretében.
 Demens klienseink számának jelentős növekedését követően hozzátartozói klubok
tartása félévente történik, ahol a hozzátartozók részére szakami tanácsadás, jó
gyakorlatok átadása történik, továbbá segítünk a nehézségek enyhítésében, a közös
problémák megbeszélésében. A járványhelyzet miatt ez a program sem tudott
megvalósulni.

Társadalmi szerepvállalás – önkéntesség
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A 2010-ben, a Szociális Szolgálat keretében önkéntes segítők bevonásával létrehozott
Első Kézből Mozgalom (EKM)-nak 2020-ban nem voltak összejövetelei, online
találkozókat tartottunk. Az EKM tagok segítséget nyújtanak az információnyújtásban,
szórólapokat terjesztenek, érdeklődőket továbbítanak, munkájukkal erősítik a szociális
hálót.
EKM tagságunk 2020-ban 6 fő volt.
Az EKM-en kívül további 7 fő segíti munkánkat önkéntesként – idős klubokban 4 fő, 2 fő
a fogyatékos ellátásban, 1 fő a pszichiátriai ellátásban.
Önkénteseink heti 1 nap segítik a gondozók munkáját, illetve színesítik a programokat. A
járványhelyzet és a korlátozások okán önkénteseink 2020-ban csak nagyon keveset tudtak
részt venni programjainkon.

Közösségi szolgálat, gyakorlat
Intézményünknek jelenleg 17 iskolával van szerződése, ahonnan fogadunk fiatalokat.
Oktatási intézmények (ELTE képzési központok) rendszeres kapcsolatban állnak
intézményünkkel, hallgatók nálunk töltik gyakorlatukat. A járványhelyzet és a korlátozások
okán közösségi szolgálatosokat, gyakorlatos főiskolai hallgatókat kis létszámban tudtunk
fogadni 2020-ban.

Társadalmi szerepvállalás – adományosztás



A Budafok-Belvárosi Szent Lipót Plébánia Caritas csoportja 100 fő részére nyújtott
élelmiszercsomagot húsvétkor és karácsonykor, a rászorulókhoz segítségünkkel jutottak el
az adományok.
 Áprilisban a fenntartó támogatásával több tucat családnak tudtunk élelmiszer adományt
nyújtani
 A fenntartó támogatásával 50 főnek tudtunk az ünnepek előtt fenyőfát osztani, és minden
nappali ellátásunk kliense kapott éves fali naptárt.
 2020.decemberében 340 doboz D vitamint osztottunk szét idős klienseink és
munkavállalóink között a GAL Vital Synergy Tech Kft adománya jóvoltából
Fenti adományok nagy segítséget nyújtottak klienseinknek, hálával és örömmel fogadták
segítségüket és az adományokat.

Kapcsolattartás társintézményekkel,
intézményekkel, külső szervezetekkel








szociális,

egészségügyi

ellátó

A Szent Imre Kórház szociális munkásával folyamatos a kapcsolat. Többször kaptunk
tájékoztatást a kórházban fekvő ellátottjaink állapotáról, várható hazabocsátásukról,
melynek köszönhetően nem egy esetben gondozónőink felkészülten várhatták idős
klienseinket.
A körzeti orvosokkal vegyes a kapcsolattartás, vannak, akik nyitottak, érdeklődőek,
segítőkészek voltak, ugyanakkor van olyan is, akivel nehezebb az együttműködés. A
járványhelyzet pozitív irányba mozdította el együttműködésünket a háziorvosokkal.
A kerületben működő Nővérbankkal zökkenőmentes együttműködésünk, több alkalommal
előfordult, hogy felváltva mentünk az ellátotthoz, (fáslizás, infúzió) gondozási/ápolási
feladatokat összehangoltuk, ne egy időben történjenek.
Sokan érdeklődtek idősotthoni elhelyezéssel kapcsolatosan. Ez esetben igyekszünk
szakszerű tájékoztatást nyújtani a lehetőségekről, és segítünk nyomtatványok kitöltésében
is.
A Body Guard Kft.-vel kialakított kapcsolat 2020-ban is problémamentesen biztosította az
információáramlást, a telepítések, leszerelések zökkenőmentesen zajlottak.
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A XXII ker. Rendőrkapitánysággal szoros együttműködést ápolunk, amennyiben idős vagy
pszichiátriai beteghez hívják ki őket, a jegyzőkönyvből intézményünk is kap egy példányt,
így az intézkedést követően a Szociális Szolgálat is felveszi a kapcsolatot a kerületi
lakossal, amennyiben indokolt. A Nagytétényi Cziffra György Közösségi Házban idős
klubunk tagjai rendőrségi tájékoztató előadáson vettek részt.



A kerületi szociális ellátás intézményeivel – Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti
Központtal, valamint a Humánszolgáltatási Iroda Szociális Ellátási Csoportjával
folyamatos az együttműködés, sok esetben 1-1 családnak egyszerre több területen tudunk
így segíteni (pénzbeli támogatás, adósságrendezés, étkeztetés, házi segítségnyújtás)
Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. kerületi Hivatalával hivatásos gondnokság alatt
lévő klienseink, valamint idős, beteg ellátottjaink kapcsán, eseti gondnok kirendelési
ügyekben szintén együttműködünk, továbbá a kerületi hivatásos gondnokokkal havi
rendszerességgel igyekszünk esetmegbeszéléseket tartani.
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ rajzpályázatán fogyatékos nappali
ellátásunk több tagja is indult alkotásával, és 2 klubtagunk oklevelet és díjat nyert.





Civil kapcsolatok





A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel jól működő kapcsolatunk van,
elsősorban hajléktalan klienseink kapcsán igyekszünk közösen segítséget nyújtani.
A Szőlőfürt Egyesület a kerületben élő fogyatékos gyermeket nevelő szülők egyesülete,
akik közül sokak gyermeke a Szociális Szolgálat Napraforgó Fogyatékosok Klubjának
kliense.
A Szent Bernát Idősek Otthonával, a Biatorbágyi Boldog Gizella Szeretetotthonnal, a
perbáli Idősek Otthonával rendszeresen kapcsolatban állunk.

Kiemelt programjaink
Szociális takarítás
2020-ban a fenntartó önkormányzat jelentős összeggel támogatta a 2019-ben bevezetett új
szolgáltatásunkat. Az otthonukban egyedül, rossz körülmények között élő idős klienseink
részére alapos takarítást, fertőtlenítést, lomtalanítást, kisebb javítési munkákat biztosítunk
térítés mentesen. Elsődleges célunk az, hogy az idős ember megfelelő, tiszta környezetben
tölthesse mindennapjait, ahol számára a gondozási szolgáltatás biztonságosan, megfelelő
feltételek mellett nyújtható.
Net – nagyi program
Idős klubjainkban lehetőséget teremtettünk arra, hogy klubtagjaink térítésmentesen
használhassák a számítógépet. Ezáltal megismerkedhetnek az internettel, Word és Excel
programokkal. Gondozónőink segítségével vagy egyedül is használhatják ezeket.
Célunk a
- szellemi aktivitás megőrzése
- a társas kapcsolati háló kiterjedtségének megőrzése, kiterjesztése, kiépítése
- unokákkal kapcsolatteremtés illetve kapcsolattartás lehetőségének megteremtése volt.
Rehabilitációs – ápolási eszközök kölcsönözhetősége
A Szociális Szolgálatnál saját beszerzésű és ajándékba kapott gondozási eszközök találhatók,
melyeket az intézménnyel megállapodást kötő, azaz valamely személyes gondoskodást nyújtó
ellátást igénybe vevő személynek térítésmentesen kölcsönözhető szükség esetén.
Demens betegek kiemelt ellátása
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A Szociális Szolgálat mindhárom idős klubja fogad demenciában szenvedő idős kerületi
lakosokat, ám a XVI. utcai Levendula Idősek klubja magas létszámban igyekszik ezen
betegséggel küzdő kerületi lakosok életét segíteni, meglévő képességeiket mentálhiágiénés,
pszichológus bevonásával, különböző terápiák (kutyaterápia, fényterápia) alkalmazásával
szinten tartani.
Idős ellátottak szállítása
Idős klubjaink tagjai részére, azoknak, akik igénylik, biztosítjuk a szállítást lakhelyük és az
intézmény között. Jelenleg 12 fő napi szintű intézménybe juttatását biztosítjuk.
Ezen szolgáltatás bevezetésével célunk kettős volt: egyrészt azok számára is lehetővé tenni a
nappali ellátás igénybevételét, akik önállóan már nem képesek közlekedni, s nincs olyan
segítőjük, aki szállítani tudja őket. Másrészt szerettük volna tehermentesíteni a családtagokat,
lehetővé téve számukra, hogy munkaidejüket ne kelljen idős hozzátartozójukhoz igazítaniuk.
A szolgáltatás népszerű, teljes kapacitással biztosítjuk, kötelező feladataink ellátásán túl.
Kutyaterápia minden nappali ellátásban
Az intézmény mindhárom idős klubjában, fogyatékos, illetve pszichiátriai klubjában heti
rendszerességgel biztosított a kutyaterápia a kliensek részére.
A terápia célja – melynek középpontjában a kutyákkal való kapcsolat áll – a meglévő
képességek szinten tartása, lehetőség szerint fejlesztése, valamint készségfejlesztés az
önellátás és az emberi kapcsolatok területén.
A kutyaterápia sokoldalú hatást fejthet ki: szorongás, depresszió oldása, hangulat javítása,
figyelem felkeltése és fenntartása, stresszoldás, elősegíti a kapcsolatfelvételt.
Segítségével fejleszthető a kommunikáció, valamint a nyelvi kifejezőkészség, a
finommotorika, téri tájékozódás, emlékezet és a különböző észlelések.
A kutya ösztönzőleg és nyugtatóan hat, segítségével a visszahúzódóbbak is bevonhatók a
játékos feladathelyzetekbe.
Pszichológus a klubokban
A klubokban heti rendszerességgel biztosított pszichológus, aki egyéni beszélgetést,
konfliktuskezelést nyújt az azt igénylő klienseknek. Mindemellett csoportfoglalkozásokat tart.
Egészségügyi szűrések a klubokban
A klubokban évente rendszeresen lehetőséget, teret adunk különböző egészégügyi
szűréseknek. Ilyen volt 2020-ban az ortopédiai szűrés, látásvizsgálat.
Idősnapi rendezvények
2020-ban csupán apró ajándékkal tudtuk köszönteni idős ellátottjainkat, az évek óta szokásos
kirándulásunkat, rendezvényünket nem tudtuk megtartani a járványhelyzet miatt.
Életmód táborok
A pszichiátriai nappali ellátásban, illetve a pszichiátriai közösségi ellátásban részt vevő
klienseink szakembereinkkel 2 x háromnapos, 1 x ötnapos életmódtáborban szoktak részt
venni klienseink. 2020-ban ez a programunk is elmaradt.
Ezen programok igen hasznosak az önállóbb életvezetés, folyamatos lelki támogatás,
kötetlenebb segítő beszélgetések szempontjából.
Könyvet házhoz
A 2003-ban megkötött, 2008-ban, majd 2016-ban megújított együttműködési megállapodás
idős, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára biztosítja könyvtári
könyvek, öregbetűs könyvek, folyóiratok, hangos könyvek, CD-k, valamint igény esetén
lejátszó
eszközök
házhoz
szállítását.
A
szolgáltatás
kerületi
könyvtárak
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dokumentumkínálatára támaszkodik, és könyvtárosaik közreműködésével valósul meg. A
kiszállítás a Szociális Szolgálat gépkocsijával, a szociális intézmény munkatársainak
segítségével történik.
A Fogyatékosokat Támogató csoport csoportvezetője és gépkocsivezetője rendszeres
kapcsolatban áll a könyvtár munkatársaival, és szállítja házhoz az igényeknek megfelelően a
könyveket havi 1 alkalommal.

Tájékoztatás







Bár intézményünk 1996 óta szinte változatlan telephelyeken nyújtja szolgáltatásait, a
tájékoztatás, rászorulók elérése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Szolgálat a lehető
legtöbb fórumon megjelenjen.
A Városházi Híradóban több alkalommal jelent meg az intézmény szolgáltatásairól,
programjairól szóló híranyag.
A Promontor Televízióban szintén szerepeltünk szolgáltatásaink és a járványhelyzetben
végzett tevékenységünk kapcsán.
Honlapunkon folyamatosan aktualizáljuk tájékoztatóinkat, programjainkról rendszeresen
teszünk fel fotókat. (www.szocszolg22.hu)
Egyre több hozzátartozó keres meg minket ez utóbbi alapján, s gyakran szüleik
állapotáról is elektronikusan adnak, kapnak tájékoztatást.
2020 évben facebook oldalunkon a járványhelyzet okán igen aktívak voltunk, szinte heti
rendszerességgel adtunk tájékoztatást szolgáltatásainkról, eseményekről. Jelenleg az oldal
követőinek száma 6000 fő feletti.
A diagrammokból jól látható a járvány 1.,2. hullámakor megnövekedett érdeklődés
oldalunk, szolgáltatásaink iránt.
Megtekintések száma összesen

Azoknak az embereknek a száma, akik legalább egyszer látták bármelyik bejegyzésünk
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Ápolási díj igénylés során munkatársaink végzik a környezettanulmányokat, nem egy
esetben felajánlva a házi segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés lehetőségét.
A szépkorú kliensek felkeresése szintén örömteli feladatunk, 2020-ban 104 főnél jártunk.

Ellenőrzések


HACCP ellenőrzés 4, étkeztetést biztosító telephelyünkön történt 2020. novemberében.
Az ellenőrzés mindent rendben talált.

Covid-19 járvány hatása intézményünk életére
2020-as év értékelésekor, összegzésekor megkerülhetetlen annak bemutatása, hogy a 2020. év
elején megjelent Covid-19 járvány hogyan alakította át szolgáltatásainkat, milyen plusz
terheket rótt munkatársainkra.
A járvány hatása szolgáltatásainkra
A 40/2020 (III.11) Kormányrendelet kihirdetését követően elsődleges feladatunk az ellátottak,
ill. hozzátartozóik tájékoztatása, megnyugtatása volt. Nappali ellátásaink 2020. március 16-tól
bezártak. A jelenléti szolgáltatások szüneteltek, ugyanakkor az ellátottakkal való
kapcsolattartás nem szűnt, nem szűnhetett meg. Ezért gyorsan alkalmazkodva a helyzethez
zárt facebook / viber csoportok alakultak, munkatársaim video hívással, feladatlapok
kiküldésével, személyes felkereséssel tartották meg mentálhigiénés beszélgetéseiket, fejlesztő,
szinten tartó foglalkozásaikat.
A szociális étkeztetést 1 nap alatt szerveztük át úgy, hogy minden ellátottunk házhoz szállítva
kapja meg ebédjét, előre csomagolt, higiénikus dobozokban.
Ugrásszerűen megnőtt a házi segítségnyújtást, vásárlást, gyógyszer kiváltást, ügyintézést
igénylők száma. Az első hullám idején 149 olyan családnak segítettünk, akik nem voltak
ellátottjaink korábban, meglévő több, mint 600 ellátottunkon felül.
Fogadtuk és lebonyolítottuk a napi több tucat aggódó, félő telefonálót, akik tőlünk vártak
információt sokszor olyan esetekre is, melyekben nem tudtunk segíteni (háziorvosa telefonon
elérése, vidéken élő szülei segítése, védőmaszkok adása) – kollégáim soha nem tették le úgy a
telefont, hogy ne segítettek volna valamilyen módon. Vagy a kérés, kérdés
megválaszolásával, vagy visszahívást ígérve más intézmény, szolgáltató adataival.
Nagyon sok programunk elmaradt – Fogyatékos ellátás integrált sportnapja az Árpád Iskola
tanulóival; Generációs találkozóink a kerületi óvodásokkal; Idős napi, fogyatékos napi
kirándulásaink; Életmód táborunk pszichiátriai ellátottjainknak; Összdolgozói, kliensmentes
napjaink.
Ünnepeink megtartása (karácsony, húsvét) nem a megszokott módon zajlottak – felkerestük
klubtagjainkat otthonaikban apróbb ajándékainkkal, karácsonykor pedig 3-4 napig tartott az
ünnep, kisebb csoportokban.
A járvány hatása klienseinkre
Ellátottjaink többsége az első hullám idején nagyon megrémült, majd az idő előre haladtával,
elsősorban pszichiátriai, ill. idős ellátásainkban nőtt a depressziósok száma. A több hónapig
tartó bezártság, izoláltság az amúgy is mentális problémákkal küzdők esetében a vírus mellett
szintén komoly veszélyeztető tényezővé vált. Nőtt a családon beüli konfliktusok, az ezzel
összefüggő rendőrségi jelzések száma.
A nappali ellátásban dolgozóknak kiemelt figyelmet kellett fordítaniuk ellátottjaikra, arra,
hogy az ingerszegény otthoni környezetben kellő elfoglaltságot adjanak, ugyanakkor
türelmesen meghallgassák, hagyják ventilálni klienseiket. Fontos volt, hogy a személyes vagy
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telefonos, online beszélgetések ne csak a koronavírus körül forogjanak, idézzenek fel vidám
történeteket, 1-1 téma kapcsán kérjék ki véleményüket, jelezve ezzel, hogy fontosak
számukra; végeztessenek velük apróbb feladatokat, ülőtornát, vagy szorgalmazzák a kerti
sétákat.
A fogyatékos nappali ellátásban a hozzátartozókra fokozott terhek hárultak, hiszen többségük
vagy kiesett a munkából – nem hagyhatta otthon sérült gyermekét, - vagy maguk is idősek,
így ők is segítségre szorultak. Ezért náluk nem csak ellátottjaink, hanem családtagjaik
mentális egészségét is igyekeztünk óvni, számukra is lehetőséget biztosítottunk a kötetlen
beszélgetésekre, meghallgattuk őket.
A nyári nyitáskor a nappali ellátásban részt vevő kliensek 80%-a azonnal jött ismét.
Sokuknál észlelhető volt a 2 hónap bezártság következménye – verbális kommunikációban
elmaradás, pánikbetegség, szorongás, rendezetlenebb nagymozgás, finommotorika
elmaradása, motiválatlanság. Így a nyitást követően elsősorban ezen készségek felelevenítése,
begyakorlása lett a feladatunk. Másik fontos feladat volt az új higiéniai szabályok megtanítása
– maszk viselés, helyes kézmosás, gyakori kézfertőtlenítés, személyes érintések, megszokott
üdvözlési formák (ölelés, puszi, kézfogás) mellőzése. Ez utóbbiak megtanulása komoly
kihívást jelentett néhány ellátott, ellátotti csoport (fogyatékos, autista, demens) esetében.
Komoly nehézséget okoz a kommunikációban a maszk viselés – sokszor nem hallják egymást
a segítők és kliensek, az arcukat eltakaró maszk miatt nem látják mimikájukat, mely olykor
konfliktushoz, frusztrációhoz vezet. A 2.hullám idején felvettük a kapcsolatot egy olyan
szervezettel, akik átlátszó maszkot gyártanak. Ennek bevezetése egyes ellátotti csoportjaink
körében nagy könnyebbséget jelentett.
Házi segítségnyújtásban nehézséget okozott, hogy a megszokott reggeli egyeztetések a
korlátozások miatt elmaradtak, a gondozók egyenként kapták meg aznapi címeiket. Félő volt,
hogy a szükséges információk átadása olykor csak részben valósul meg.
A szociális étkezésben tavasszal ugrásszerűen megnőtt az ellátottak száma, és rövid idő alatt
kellett átszervezni a helyben, ill. elviteles étkezések házhoz szállítását is. Mivel az online
oktatás bevezetése és az üzletek bezárása miatt a támogató szolgálat gépkocsijának szállításai
jelentősen csökkentek, be tudtuk vonni az ebédek házhoz szállításába, így a tavaszi, majd őszi
időszakban 3 gépkocsival vittük házhoz az ebédeket.
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A járvány hatása munkatársainkra
Az első, ill. 2. hullám idején az ismeretlen helyzet sokunkat állított olyan feladat elé, mely
korábban nem szerepelt a mindennapi tevékenységek között. Nem egy esetben a feladatok
újra elosztása, munkaerő átirányítás vált szükségessé. Nagyon büszke vagyok
munkatársaimra, amiért példa értékűen álltak helyt a kialakult helyzetben. Szó nélkül vittek
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kézben ebédet házhoz csoportvezetők, mentek vásárolni idős nappali ellátásban dolgozók
vagy épp váltottak ki gyógyszert munkaügyes kollégák.
Tavasszal kiugróan magas lett a házi segítségnyújtásban, szociális étkezésben ellátottak
száma.
A munkatársak fokozott terhelésnek voltak kitéve úgy, hogy munkavégzésük mellett meg
kellett oldaniuk kiskorú gyermekük felügyeletét, az online oktatásban való megfelelését,
ugyanakkor saját szüleik ellátását is. Többen úgy gondoztak covid fertőzött időseket, hogy
minden délután hazamentek családjukhoz, kisgyerekükhöz, ill. szüleikhez. Így mind
fizikailag, mind lelkileg komoly terhelésnek voltak kitéve hosszú hónapokon keresztül.
2020-ban 7 fő munkavállaló kapta el a betegséget (2021. márciusára ez a szám 20 főre nőtt!),
szerencsére egy munkatársunk sem került kórházba.
A járvány hatása intézményi költségvetésünkre
A járvány kezdetekor minimális volt az intézmény védőfelszerelés készlete, így nagy
mennyiségben kellett beszereznünk egyszer használatos maszkokat, lábzsákokat, felkészülve
a fertőzött kliensek ellátására overallokat, és jóval nagyobb számban kellett egyszer
használatos gumikesztyűket, fertőtlenítő szereket vásárolnunk. Minden telephelyünkön
automata kézfertőtlenítő adagoókat helyeztünk el a bejáratoknál, érintésmentes lázmérőket
vásároltunk.
Az intézmény költségvetéséből 2,5 M ft-ot kötlöttünk olyan termékek megvásárlására, melyek
kifejezetten a koronavírus járvány miatt váltak szükségessé.
A járvány pozitív hozadéka
Bár még tart a koronavírus járvány, tapasztaltuk pozitív hozadékát az elmúlt hónapokban:
- nappali ellátásaink kliensei gyakorlottabbak lettek a számítógép, közösségi média
használatában
- klienseink hálásak szolgáltatásainkért, jobban értékelik a közösség, a nappali ellátás
szerepét
- ellátottjaink közül sokan a járványhelyzet miatt kezdtek el kiemelt figyelmet fordítani
személyes higiéniájukra
- nőtt a támogató környezet szerepe klienseink életében – sokukat rég látott családtagok,
szomszédok is segítették rajtunk kívül
- szorosabb lett az együttműködés a háziorvosokkal
- intézményünk, szolgáltatásaink ismertsége a kerületben jelentősen nőtt
- az Egyesített bölcsőde munkatársai és klienseink hozzátartozói varrtak ellátottjainknak
maszkokat
- munkatársaink kerületi lakosoktól, névtelen támogatóktól kaptak köszönetet, ami
nagyon sokat segített fáradtságuk, fásultságuk megakadályozásában
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Szolgáltatások részletes beszámolója
Étkeztetés
Szolgáltatás célja, feladata:
Az Szt. alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
A Szociális Szolgálatnál az idős klubokban és a fogyatékos klubban helyben étkezést vesznek
igénybe a kliensek. A pszichiátriai klub kliensei a Levendula Idős klubból viszik az ebédet.
Szociális étkeztetés 3 telephelyen történik: Anna utcában, kézben elvitellel, Nagytétényben és
a XVI. utcában, elvitellel és házhoz szállítással.
A járványhelyzet miatt a támoagtó szolgálat gépkocsija is bevonsra került az ebédek házhoz
szállításába, és az 1., ill. 2. hullám idején előre csomagolt ebédeket vittünk házhoz minden
ellátottunknak.
Kliensek, illetve megállapodások számának alakulása:
Adott évben felvett: 135 fő
Adott évben megszűnt megállapodás: 102 fő esetében.
Megszűnés oka: az étel minősége, munkába állás, bentlakásos otthonba kerülés, elhalálozás.
Az iskolai szünetekben az elviteles étkezést intézményünk biztosítja a kerületi rászoruló
gyermekek számára
A meleg ételt biztosító Gasztvital Szolgáltató és Vendéglátó Kft-vel való kapcsolattartás:
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Rendszeresen, 2 hetente e-mailban jelzés az adott problémákról, illetve pozitív visszajelzésről
és szükség esetén telefonos egyeztetés.
Szolgáltatásról kapott visszajelzések:
A járványhelyzetben hálásak voltak klienseink, amiért szállítva kapják az ebédet

Házi Segítségnyújtás
Szolgáltatás célja, feladata:
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő
fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és
egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességei fenntartásával, felhasználásával
biztosított legyen.
Kliensek, illetve megállapodások számának alakulása:
Adott évben felvett: 100 fő
Adott évben megszűnt: 66 fő
Megszűnés oka: Elhunyt 44 fő, idős otthonba ment 16 fő, saját kérés 6 fő,
(család vállalja a gondozást, segítést), ill. állapot javulás okán.
Ez utóbbi elsősorban a gondozónők szakszerű segítségnyújtásának, valamint a háziorvosokkal
történő hatékony együttműködésnek köszönhető.

Szolgáltatásokról kapott visszajelzések:
A honlap igen hasznos, sokan tájékozódtak onnan, illetve az igényléshez szükséges
nyomtatványokat is sok esetben onnan töltötték le. Külföldön élő hozzátartozókkal email-ben
is rendszeresen tudjuk tartani a kapcsolatot.
Nehézséget okoz az ellátásban, hogy sok esetben a hozzátartozók, illetve maguk a leendő
kliensek is, nehezen szánják rá magukat a segítségkérésre, és akkor keresnek meg minket,
amikor az állapot már visszafordíthatatlan, és kórházi elhelyezés indokolt. Továbbra is magas
azok száma, akik nagyon rövid ideig ellátottjaink, és inkább hospice ellátásra lenne
szükségük. Ez esetekben is igyekszünk a lehető legtöbb időt az adott személlyel tölteni, s
biztosítani számára a biztonságot, tiszteletben tartani emberi méltóságát, és segíteni őt akár
személyi higiéniájában, akár hozzátartozók megkeresésében.
Több olyan ellátottunk van, akihez egészségi állapota, súlya miatt egyszerre két gondozónő
szükséges, és 20 fő azok száma, akikhez naponta többször kell menni.
A gondozónőknek egyre több egészségi problémája van, átlagéletkoruk 50 év! Sokszor
napi 8-10 gondozó hiányzott. Jelenleg 2 fő tartós táppénzen van, és a járványhelyzet miatt
kiskorúgyermekével hosszabb időt tölt otthon további 3 fő. Ez, a szabadságok kiadása mellett,
komoly logisztikai nehézséget okoz a mindennapokban.

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
Szolgáltatás célja, feladata:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 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 az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Nagy igény van a szolgáltatásra.
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Kliensek, illetve megállapodások számának alakulása:
Jelzőkészülékek száma 2020. dec. 31-én: 100 készülék
Adott évben felvett: 21 fő
Adott évben megszűnt megállapodás: 21 fő esetében
Megszűnés oka: Elhunyt: 12 fő, idősotthonba költözött: 3 fő, saját kérés 6 fő
Készülékre várók száma 2020. 12. 31-én: 25 fő. Bár a várakozók száma viszonylag magas,
tapasztalataink azt mutatják, sok esetben, amikor sorra kerülnének a jelentkezők, még nem
kérnek készüléket, kérik a sorban hátrébb sorolásukat, mivel nem érzik még szükségét a
jelzőrendszernek. 2021.01.01-től készülékszámunkat 110 főre emeltük.
Riasztások száma:
113 esetben történt riasztás, 2019-ben 111 esetben. Téves riasztás nem történt jelentős
számban.
A 100 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők 60-65 %-a házi segítségnyújtást is kap
intézményünktől, így részükre a JHSNY szolgáltatás térítési díjmentes.
A címekre történő kiérkezés módjában 2018-ban változás állt be, mivel többször előfordult,
hogy a kerület belvárostól történő távolsága, vagy a két cím közötti kis menetidő/km miatt a
gondozónők nem tudtak taxit rendelni, mivel nem volt egy vállalkozó sem, aki vállalta volna
a szállítást.
Így 2018-ban bevezettük, hogy utólagos elszámolással saját gépkocsijukkal mennek riasztás
esetén az ellátott címére. Bár ilyenkor nehézség, hogy sok esetben ágyról leesett klienst kell
felsegíteni, akik gyakran nagysúlyúak, és a gondozónő nem tudja kérni taxisofőr segítségét,
mégis megbízható, a gondozónők számára megnyugtató, hogy ha nincs taxi, mehetnek saját
gépkocsival.

Nappali ellátások
Idős klubok
Szolgáltatás célja, feladata:
A kerületi, otthonukban élő, önellátó idősek számára nyújtunk segítséget, akik társas életük,
egyes higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek, illetve egészségi
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak.
Az időskori magány enyhítése érdekében társasági élet biztosítása.
Klubtagjaink önálló életvitelének fenntartása, elősegítése, meglévő képességeinek,
készségeiknek megőrzése lehetőség szerint fejlesztése. Mentális állapotromlás késleltetése.
Az idősek érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programok szervezése, figyelembe véve
klubtagjaink aktivitását, fizikai és mentális állapotát. Játék és szórakozásorientált
tevékenységekben való részvétel biztosítása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése.
Szivárvány Idősek Klubja
Kliensek, illetve megállapodások számának alakulása:
Adott évben felvett: 5 fő.
Adott évben megszűnt: 2 fő
Megszűnés okai: mindkét tagunk elhunyt
A szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzések pozitívok.
A családtagok nagyon fontosnak és jónak tartják a klub működését, a programokat, a
munkatársak hozzáállását. Hangsúlyozzák, hogy mekkora segítség a családnak az, hogy
szerettüket jó helyen, biztonságban tudhatják.
A szolgáltatások köre nem csökkent, a külsős szolgáltatók – fodrász, pedikűrös, kozmetikus,
masszőr – továbbra is járnak hozzánk. Foglalkozásaink közül a kutyás terápia rendkívül
népszerű, különösen a demens ellátottak körében látjuk a kutyával való hasznosságát.
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A hozzátartozókkal való kapcsolattartás intenzitása nagyon változó. Az együttműködésre való
igényt elsősorban a demens betegek hozzátartozói részéről tapasztaljuk. Ők rendszeresen
kérik is a visszajelzésünket, javaslatainkat az érintett gondozásával kapcsolatosan.
2020-ban a klubban bevezetett jóga a 2019-ben bevezetett angol nyelvtanfolyam,
kondicionáló torna A résztvevők száma alkalmanként 4-8 fő.
A járványhelyzet miatti korlátozások során a személyes kontaktust, a közösségi programokat,
foglalkozásokat hiányolták nagyon klubtagjaink.
Levendula Idősek Klubja
Kliensek, illetve megállapodások számának alakulása:
Adott évben felvett: 2 fő (mindkét fő demens ellátott)
Adott évben megszűnt: 7 megállapodás (ebből 4 fő demens ellátott)
Oka: elhalálozás, állapotromlás, idős otthoni elhelyezés.
Klubtagjaink, ill. hozzátartozóik visszajelzése alapján, családias légkörben érzik magukat
időseink a klubban, sok pozitív visszajelzés érkezett, pl.: demens hozzátartozók állapot
javulása okán.
Sok nehézséget okozott a járvány első hulláma idején a demens ellátottak segítése, majd az
újra nyitást követően a szükséges higiéniai szabályok betartatása.
Nagytétényi Idősek Klubja
Kliensek, illetve megállapodások számának alakulása:
Adott évben felvett: 5 fő
Adott évben megszűnt megállapodás: 5 fő esetében.
Megszűnés oka: egészségi állapot romlása miatt (1fő), bentlakásos Intézménybe költözés
miatt (3 fő), elköltözött (1fő)
Visszajelzés a szolgáltatásokról: Az idősek véleményei alapján nagyon szeretnek a klubba
járni és egyre több időt eltölteni. Rendszeres foglalkoztatással, fizikai és mentális gondozással
támogatjuk őket abban és erősítjük bennük azt az érzést, hogy szükség van rájuk.
Élvezik a családias hangulatot és annak örülnek a legjobban, hogy ezt az időt nem otthon
egyedül kell eltölteniük. A demens klubtagoktól és családtagjaiktól is pozitív visszajelzéseket
kaptunk, mind a foglalkoztatás, mind az együttműködés sikeres eredményeiről. A meglévő és
évről évre bővülő szolgáltatásokkal és szakemberekkel meg vannak elégedve (Pszichológus,
mentálhigiénés, kutyaterápiás, zenész és önkéntesek).
Az idős klubokban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok:
- orientációs gyakorlatok: hétfőnként; elsősorban a mentális hanyatlásban szenvedők
csoportjának, de általában minden jelenlévő részt vesz benne.
- torna: 15 perc intenzív, gyógytornász által összeállított feladatsorok, a mozgáskoordináció
megőrzése, egyensúly megtartása, térbeli orientáció céljából
- Szívpárna-program a Szivárvány klubban: naponta; szívpárna töltelék tépkedés, közben
kiváló beszélgetési alkalom is – sajnos ez a program a járványhelyzet miatt csak rövid
ideig volt
- pszichológiai tanácsadás: heti egyszer; pszichológus várja mind a tagokat, mind a
hozzátartozókat egyéni, ill. csoportos beszélgetésre
- kutyaterápiás csoport: heti egyszer; képzett terápiás kutyákkal és trénerükkel
csoportfoglalkozás – memória fejlesztés, kommunikáció, szociális készségek fejlesztése
- jóga foglalkozás: heti egyszer a Szivárvány klubban; délelőtt Etka jóga az idősebb
korosztálynak, délután Hatha jóga a fiatalabb korosztálynak.
- egészségügyi mérések: hétfőnként; RR, testsúly, vércukor (ez ritkábban a magas költségek
miatt), az eredmények egyénileg rögzítve, szükség esetén javasoljuk a háziorvos
felkeresését
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társasjáték: naponta; kártyajátékok, keresztrejtvény, szám- és szókirakó, ország-város,
bingó stb.
kvíz-játék: kéthetente csütörtökön; nagycsoportos társasjáték könnyedebb – szókereső,
barkochba, közös mese – és nehezebb – logisztori, képrejtvény, közös vers – feladatokkal.
Activity: kéthetente csütörtökön; rendkívül szórakoztató, csoportban játszott társasjáték;
kreativitás, logikus gondolkodás, csoportmunka, szabálykövetés gyakorlására
klubház-gyűlés: szerdánként; a program közös kialakítása mellett a klub életét érintő
bármely kérdés megbeszélésére, információ áramoltatás, konfliktuskezelés, ötletelés
alkalma
dalkör: népdalok, régi magyar slágerek közös éneklése
filmklub: kedden; kedvenc sorozatok, régi magyar filmek, tematikus filmek
netnagyi: Internet használat és IT segítség az érdeklődő klubtagoknak
kézműves foglalkozás: keddenként, a finommozgások megőrzésére; a klubház díszítésére,
kiállításra szánt tárgyak készítése
Bibliaóra: szerdánként, a Péter-Pál utcai és a Rózsakerti baptista gyülekezet két önkéntese
vezetésével.
segítő beszélgetés: igény szerint; minden segítő egyénileg végzi, majd röviden beszámol
róla a munkamegbeszélésen
tematikus kiscsoport: hétfőnként; 10-12 alkalmas beszélgetés sorozat előre kiválasztott
témában, kifejezett mentálhigiénés célkitűzéssel
ügyintézésben segítség: pályázatok beadása, kérelmek szerkesztése és továbbítása,
információ nyújtás, időpont foglalás stb.

Havi rendszerességgel ismétlődő programok:
- fodrász: kéthetente, önköltséges
- masszőr: frissítő, relaxáló masszázs - kéthetente, önköltséges
- pedikűr-manikűr: havonta, önköltséges
- kozmetikus: havonta, önköltséges
- külsős programok: kiállítások, egyéb kulturális programok, természetjárás: aktívabb,
mozgásukban nem korlátozott klubtagjainknak – ez utóbbi csak a nyári időszakban tudott
megvalósulni
Napraforgó Fogyatékosok Klubja
Szolgáltatás célja, feladata:
A kerületben élő értelmileg és/vagy halmozottan sérült fiatalok nappali ellátásának
biztosítása, fejlesztése és szinten tartása. Az autizmus spektrum zavarban szenvedő kliensek
növekvő létszáma miatt autizmus specifikus környezet kialakítása is célunk.
Kliensek számának alakulása:
A klub kliensköre 30 fős, melyből napi szinten 24-28 fő van jelen, férőhely 28 fő
Adott évben felvett: 0 fő
Adott évben megszűnt: 1 megállapodás – bentlakásos otthonba költözés
Várólistán van: 5 fő
Amikor megnyitottuk 2007-ben a Napraforgó Fogyatékos klubot, elsődleges célunk az volt,
hogy kilépjünk a megszokott ÉNO-k (értelmi fogyatékosok napközi otthona) köréből, ne
csupán arról szóljanak klienseink mindennapjai, hogy megőrizzük őket, míg hozzátartozóik
dolgoznak; színezzenek, szőjenek, hanem személyre szabott fejlesztéseket, különféle
terápiákat biztosítsunk számukra. Ezen célunkat sokáig meg tudtuk valósítani. Jelenleg is
biztosítunk egyéni fejlesztést, képességek szinten tartását, kutyaterápiát, zeneterápiát,
gyógymasszázst, kézműves foglalkozást (szappanöntés, merített papír készítés, kékfestés is
volt a klubban), azonban mára a differenciált foglalkozás már nem tud megvalósulni a
magas létszám, az összetett fogyatékosságok miatt.
Vezető sérülésként az értelmi akadályozottság minden kliensünknél jelen van, ám a járulékos
sérülések skálája igen széles.
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Jelenlegi klienseink:
 2 fő enyhe értelmi sérült fiatal (egyikük kerekesszékes, másikuk pszichiátriai
gondozás alatt is áll)
 14 fő középsúlyos (ebből 4 fő down szindrómás, 1 fő pszichiátriai gondozás alatt is
áll, 1 főnek pacemakere van)
 3 fő súlyos halmozottan sérült (1 fő kerekesszékes, súlyos epilepsziás, 1 fő mozgás és hallássérült, beszédképtelen, 1 fő halmozottan sérült, nem kommunikáló)
 4 fő autista (gyakori indulat/dühkitöréseik vannak, nehezen összeférhetőek, nagy
csoportban nem foglalkoztathatóak)
 2 fő értelmi sérült, vak fiatal
Az etetés, személyi higiéné biztosítása többüknél segítség nélkül nem megvalósítható.
Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendelkezésre álló helyiségek, elsősorban a
kerekesszékesek, a gyengén látó kliensek, az autista fiatalok miatt szűkösnek bizonyulnak.
Több klubtagunk jelentős súlytöbblettel is bír / 120- 180 kg /, ami miatt a mozgásuk nehezített
és instabil.
A kezdetek óta hozzánk járó klienseknek, életkoruk előrehaladása további járulékos
nehézségeket okoz (állapotromlás, klimax, gyakoribb inkontinencia, stb), melyek tovább
nehezítik a mindennapi feladatokat.
A zsúfoltság miatt van egy állandó alapzaj is a klubban, ami az autista klienseink számára
nagyon zavaró, dühkitörésekhez (agresszió, autoagresszió) vezethet, amit a többiek egyre
nehezebben tudnak tolerálni. Emellett van 1- 2 klubtag, akiket egy pillanatra sem lehet szem
elől téveszteni, hiszen folyamatosan fennáll a klub engedély nélküli elhagyásának veszélye.
A kliensek közötti konfliktusok száma megnövekedett.
A klub tagjai közül többen igénybe veszik a Szociális Szolgálaton belül a Támogató Csoport
segítségét: a szállítást és a személyi segítést is, illetve a pszichológussal való egyéni
konzultációt.

A klubban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok:
Munkára nevelés keretén belül: palackpréselés, barkácsolás, textilműhelyben való
részvétel, kézműves foglalkozások.
- Önálló(bb) életre nevelés: háztartási ismeretek bővítése (takarítási munkálatok, ház körüli
teendők), tankonyhai foglalkozás – előkészületek, vásárlás, konyhai feladatok, tálalás
- Hétkezdő beszélgetés
- Zeneterápia , Filmklub
- Mozgásnevelés, torna, relaxáció
- Bazális stimuláció
- Meseterápia
- Séta, udvari játék
- Mentálhigiénés foglalkozás (problémakezelő beszélgetések)
- Önismereti csoport
- Konfliktuskezelési csoport pszichológus bevonásával
- Egyéni fejlesztés (komplex egyéni fejlesztés, mely kiterjed a nagymozgásra,
finommotorikára, kognitív területekre, kultúrtechnikai ismeretekre, szocializációra,
kommunikációra, önkiszolgálásra
-

Külsős szakemberek által tartott foglalkozások, terápiák:
-

Kutyaterápia (heti 1 alkalom),
Szövés (heti 1 alkalom),
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-

Gyógytorna, masszázs (heti 1 alkalom)
Ez utóbbi foglalkozások mindegyikénél a klub dolgozói aktívan részt vesznek segítőként. A
telephelyen tartott foglalkozások során segítenek a terapeutának, szakembernek, külső
helyszíneken történő terápiák esetén pedig kísérik a klubtagjainkat.
Havi rendszerességgel ismétlődő programjaink:

-

Névnapok, születésnapok megünneplése,
Kirándulások, mozi/színház, ill. könyvtárlátogatás
A Napraforgó Fogyatékosok Klubjának társadalomformáló szerepe is van. Minden külső
helyszínen bonyolított programot igyekszünk forgalmas, esetleg idegenforgalmi szempontból
keresett helyre szervezni; valamint rendszeresen vásárolni, könyvtárba menni, s ezáltal a
társadalmi életben jelen lenni, fiataljainkat integrálni a társadalomba. A munkára nevelés
jelentős részében klienseink szebbnél szebb ajándéktárgyakat készítenek, melyeket
elajándékozunk, megmutatva, hogy mindannyian képesek vagyunk értékteremtő munkát
végezni.
Szolgáltatásokról kapott visszajelzések: A hozzátartozók hálásak munkánkért:
„Nagyon sokat segít, hogy be tudunk járni ebben a vészterhes időszakban is hozzátok.
Gyermekem minden nap élménnyel jön haza, mindenről részletesen beszámol. Én azt látom,
derűs és boldogságos napokat él meg a klubban. nekem pedig ez a legfontosabb. Ha ő boldog,
akkor én is az vagyok. Még egyszer köszönöm az odafigyelést és a gondoskodást. Jó ksi
csapat vagytok!”
Nappali Hangulat Lélekvédő Klub
(Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére)

Szolgáltatás célja, feladata:
A XXII. kerületi lakosok számára nyújtunk teljes körű ellátást, pszicho-szociális
rehabilitációt, társas kapcsolatok gondozását, közösségi életbe történő visszailleszkedés
segítését, betegség által okozott szociális problémák leküzdésének segítését, hivatalos ügyek
intézésének támogatását.
Kliensek számának alakulása:
Adott évben felvett: 4 fő
Adott évben megszűnt jogviszony: 1 fő
Megszűnés oka: elhunyt
A klubban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok:
- önismereti játékok
- életvitel támogatása – elméletben – beszélgetésekkel, gyakorlatban - főzés, mosogatás,
takarítás, kertrendezés
- művészetterápiás foglalkozás - zeneterápia, képzőművészeti készségek fejlesztése (festés,
rajzolás, hajtogatás, mandalakészítés)
- meseterápia
- Naha mocorgó - testmozgás, kertészkedés
- irodalomismereti órák keretében ismerkednek magyar klasszikusainkkal
- filmklub- célirányos filmvetítés, majd az adott téma feldolgozása csoportban
- tematikus hét bevezetése – egy égtáj, ország kiválasztását követően az egész heti
foglalkozások az adott népcsoport kultúrájára, szokásaira épül – zene, képzőművészeti
alkotások, híres emberek, népszokások, filmek, ételek
- kirándulások, múzeum látogatások, színházi előadások, hangversenyek
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Fogyatékosokat Támogató Csoport
Szolgáltatás célja, feladata:
A Támogató Szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló
életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének
segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása.
A támogató szolgálatok alapvető feladata a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának,
valamint rehabilitációjának elősegítése. Kapcsolatkészségük javítása, családi kapcsolataik
erősítése.
A fogyatékos személyek társadalmi beilleszkedését döntően az önálló életvitel elsajátítása
segíti elő, figyelembe véve a fogyatékosság jellegét, súlyosságának mértékét.
A társadalom világába történő integráció segítése történhet lakáson belül, valamint lakáson
kívül, mely a támogató szolgálatok esetében személyi segítés és speciális szállítás útján
valósul meg, maximálisan figyelembe véve és alkalmazkodva a fogyatékossági célcsoportok
egyéni igényeihez.
Kliensek számának alakulása:
Adott évben felvett: 7 fő
Adott évben megszűnt megállapodás:11 fő esetében
Megszűnés oka: elhunytak, bentlakásos otthonba kerülés
Klienseink jelentős része az oktatási intézménybe jutásban igényli a segítséget (nyári
szünetben csökken az igény, a térítési díj.) Rendszeresen biztosítja a támogató szolgálat a
szállítást a Napraforgó klub tagjainak klubba történő szállításban, külsős programokon, mely
nagy segítség. Továbbá a Könyvet házhoz program szállítását is Támogató Szolgálatunk
biztosítja.
A járványhelyzetben fokozott terheket viseltek a kijáró szociális segítők, míg a
gépkocsivezető a szociális étkeztetésben a házhozszállításba segített be.

Serapis Közösségi Ellátás
Szolgáltatás célja, feladata:
Az egyéni szükségletekre alapozott – pszichoszociális – rehabilitáció, mely segítségével
klienseink képessé válnak az önálló életvezetésre. A XXII. kerületben élő, felnőtt korú,
pszichiátriai szakorvosi véleménnyel és a törvényi előírásnak megfelelő BNO kóddal
rendelkező pszichiátriai betegséggel küzdők, akik problémáik miatt hátrányos helyzetben
vannak. A szolgáltatás ingyenes és önkéntes alapon vehető igénybe.
Kliensek számának alakulása:
Adott évben felvett: 9 fő
Adott évben megszűnt: 10 megállapodás
Oka: állapot javulás, elhalálozás, saját kérésre




A közösségi ellátásban megvalósuló programok:
Kaleidoszkóp készségfejlesztő játékcsoport,
Baráti Kör önsegítő csoport;
farsangi és karácsonyi ünnepség;
A járványhelyzetben az online kapcsolattartás és az othoni segítségnyújtás, bevásárlás,
mentális tanácsadás került előtérbe.
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A fenti részletes beszámolókból is kitűnik, hogy a Szociális Szolgálat munkatársai
elhivatottak, mindennapi tevékenységeik középpontjában a kliensek támogatása, segítése áll.
Bár a létszám magas (68 fő munkavállaló, 800 ellátott, több ezer kerületi lakos, aki
hozzátartozóként vagy információ kérés céljából kapcsolatban áll intézményünkkel), és az
ellátandó terület nagy (5 telephely), mégis gördülékeny, rendszeres szakmai kapcsolat van
minden munkatárs között.

Bevételek és kiadások
BEVÉTELEK:
A 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
- állami normatíva (önkormányzat költségvetésében jelenik meg)
- állami finanszírozás (önkormányzat költségvetésében jelenik meg)
- térítési díjak
Állami normatíva:
Megnevezés
Szociális
étkeztetés
Házi
Segítségnyújtás –
szociális segítés
Házi
Segítségnyújtás –

érvényes
mutatószám
igény
193
0
93

tervezett
normatíva
bevétel

fajlagos
összeg

65.360 Ft 12.614.480 Ft

mutatószám
elszámolás

tényleges
normatíva
bevétel

200

13.072.000 Ft

0 Ft

0

0 Ft

330.000 Ft 30.690.000 Ft

90

29.700.000 Ft

25.000 Ft
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személyi segítés
Időskorúak
nappali
intézményi
ellátása
Pszichiátriai
betegek nappali
intézményi
ellátása
Fogyatékos
személyek nappali
intézményi
ellátása
Demens
személyek nappali
intézményi
ellátása
Fogyatékosokat
támogató
szolgálat
Pszichiátriai
betegek közösségi
ellátása

45

190.000 Ft

8.550.000 Ft

44

8.360..000 Ft

16

359.000 Ft

5.744..000 Ft

16

5.744.000 Ft

15

689.000 Ft 10.335.000 Ft

14

9.646.000 Ft

10

689.000 Ft

6.890.000 Ft

10

6.890.000 Ft

3000

10.500.000
10.500.000 Ft
Ft

1806

9.450.000 Ft

44

10.624.000
10.624.000 Ft
Ft

53

10.624.000 Ft

összesen 95.947.480 Ft

93.486.000 Ft

Állami finanszírozás
Egy szakmai feladatra –jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - nem állami normatív támogatás
van, hanem külön finanszírozási szerződés (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal).
Az Önkormányzat ebből származó bevétele az alábbiak szerint alakult.
-

feladatmutató: 100

-

készülékeke száma: 100 készülék, szerződés szerint: 98 készülék

-

finanszírozás összege: 2.910.000.- Ft

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátás:
Finanszírozási
Finanszírozás megnevezése
szerződésben rögzített
1.455.000 Ft
I. félév
II. félév
1.455.000 Ft
2.910.000 Ft
Összesen:
Térítési díjak
Az intézmény tényleges térítési díj bevétele 1közel azonos a tervezett bevétellel.
2020 évi térítési díj bevételek:
Alapellátás

Tervezett bevétel
24

Tényleges bevétel
(EcoStat szerint 2020.12.31-i állapot)

Étkeztetés
Támogató szolgáltatás térítési
díja

20.075.000 Ft

20.987.000 Ft

1.670.000 Ft

1.126.000 Ft

Házi segítségnyújtás

8.961.000 Ft

8.897.000 Ft

Jelzőrendszeres Házi
Segítségnyújtás

1.205.000 Ft

1.051.000 Ft

460.000 Ft
32.371.000 Ft

440.000 Ft
32.501.000 Ft

Idős szállítás
Összes térítési díj bevétel

Bevételek összesen: (normatíva, támogatások, térítési díj
bevételek):

128 897 000 Ft

KIADÁSOK:
tényleges önköltség számítás alapján)
Kiadások tekintetében többletkiadás nem volt. A kiadásokat igyekeztünk az ütemtervnek
megfelelően alakítani.
Személyi juttatások és járulékai összesen: 335.690.287 Ft
Dologi kiadás összesen: 95.956.508 Ft
Felhalmozás összesen: 4.317.872 Ft
Kiadások összesen:

435.964.667 Ft

Pályázatok
Intézményünk pályázatot nem nyújtott be 2020 évben.
A kiadásokat igyekeztünk az ütemtervnek megfelelően alakítani. Az intézmény a tervezett,
elfogadott költségvetésből gazdálkodott, ugyanakkor a járványhelyzet egyes sorokról
átcsoportosítást vont maga után – elmaradt programokra tervezett kiadások
védőeszközökre, tisztítószerekre kerültek átcsoportosításra.

2018 – 2022 intézményvezetői pályázatban foglaltak 2020 évben elért
időarányos megvalósításai
2018 szeptemberében újabb 5 évre megválasztott a Képviselő-testület. Ezúton is
köszönöm a bizalmat.
A járványhelyzet alapvetően írta felül célkitűzéseim


Kliensek
az elmúlt évben is igyekeztünk tájékoztató anyagokkal, honlap aktualizálásával, médiában
történő gyakori megjelenéssel egyre több kerületi lakoshoz eljutni. Ebben nagy segítségünkre
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volt a közösségi média felülete, ahol heti szinten jelentünk meg tájékoztató anyagainkkal,
képes beszámolókkal programjainkról
igyekszünk az alapszolgáltatásokon túli programokkal színesíteni ellátásainkat – bevezetésre
került a meseterápia 2 nappali ellátásunkban
új szolgáltatásként 2019-ben bevezettük a szociális takarítást, amely hiánypótló a szociális
területen, ezt szeretnénk minél több kliensünk számára biztosítani, s ezzel munkatársaink
munkavégzését biztonságosabbá tenni
ellátottjaink száma majd minden szolgáltatásunknál elérte az engedélyezett férőhely számát,
ugyanakkor az eredményes kigondozások (pl. házi segítségnyújtás, pszichiátriai közösségi
ellátás) száma továbbra is emelkedik
nő azon ellátottjaink száma, akik egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek (pl. idős,
pszichiátriai betegséggel küzdőknek mind a házi segítségnyújtás, mind a közösségi ellátás
segítséget nyújt)
Munkatársak
igyekeztem a járvány miatt fokozott terhelésnek kitett munkatársakat 2020-ban is biztosítani
megbecsülésemről. Tavasszal és karácsonykor apróbb ajándékkal, személyre szóló levélben
köszöntem meg kitartásukat és munkájukat
a 2012-ben intézményünk által alapított „Év dolgozója” vándordíjat 2019-ben is odaítéltük 1
munkatársunknak. A díj értékét emeli, hogy az odaítélés során minden dolgozó tesz javaslatot
a díjazott személyére, tehát magunk közül választjuk a díjazottat
a fenntartó anyagi hozzájárulásával támogatjuk a továbbtanulást, szakmai képesítés
megszerzését
Szolgálat szinten
nőtt a felsőfokú tanulmányokat megkezdő munkatársak száma
nincs üres álláshelyünk

A Szociális Szolgálat intézményvezetőjének 2021. évre kitűzött tervei








Tervek
tervem elsősorban az, hogy munkatársaim számára tudjam biztosítani a biztonságos
munkafeltételeket, szükséges védőeszközöket a járványhelyzetben. Az, hogy
szolgáltatásainkat a szükségleteknek megfelelően alakítsam úgy, hogy minden hozzánk
forduló segítségre szoruló megkapja azt az ellátást, amire szüksége van
még több kerületi lakoshoz eljutni, szolgáltatásainkról tájékoztatást adni
továbbra is célom mindemellett - a felmerülő igényeket figyelembe véve - az eddigi 8-16
óráig szóló szolgáltatás nyújtás helyett 8-20 óráig biztosítani a házi segítségnyújtást – sajnos
ez továbbra is terv, mivel a gondozónők fizikai leterheltsége, gyakori hiányzása miatt ez még
nem valósult meg
újabb két szolgáltatás bevezetésével szeretném színesíteni nappali ellátásaink programjait –
senior örömtánc bevezetése mind az öt nappali ellátásunkban, valamint gyógylovaglás
bevezetése fogyatékos és pszichiátriai ellátásunkban
demens ellátottjaink hozzátartozói részére negyedévente szeretnénk megtartani a
hozzátartozói klubot
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Elsődleges célunk a meglévő ellátások további zavartalan biztosítása, valamint, hogy
szolgáltatásaink mindazok számára elérhetőek és igényelhetőek legyenek, akik
segítségre szorulnak.

Budapest, 2021. 04.06.
Kiss Andrea
intézményvezető
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