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Idősek Klubja 

 

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére. 
Az ellátás során: 

� az igénylő részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 
életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,  

� a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet 
biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, 

� biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 
egyaránt elérhető módon működjön. 

 
A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen: 

� igény szerint meleg élelem elfogyasztásának feltételeit biztosítja, az étkezést külön 
kell igényelni szociális étkezésben. 

� szabadidős programok szervezése, 
� szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való 

hozzájutás segítése,(pl: felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges 
életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás. 

� hivatalos ügyek intézésének segítése, 
� életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 
� speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének 

segítése. 
 
Lengyeltótiban 25 fő férőhellyel működik a nappali ellátás, jelenleg is betöltött az összes 
férőhely. 
A nappali ellátásban 1 fő egészségügyi szakiskolai végzettségű szakember dolgozik. 
Kisegítőként egy rehabos foglalkoztatása történik 4 órában.   
 
A gondozónők adminisztrációja nappali ellátásban: 
 

• Kérelem szociális ellátásra, 
• Megállapodás 
• Előgondozási adatlap, 
• Étkezés igénybevételi napló, 
• Nappali ellátásra vonatkozó igénybevételi napló 
• Étkezések nyilvántartása (havi összesítő a fizetendő térítési díjjal) 
• Készpénzfizetési számlatömbök 
• Készpénznapló 
• Térítési díj nyilvántartó törzslap 



 
Fogyatékosok nappali ellátása 

 
Az idősek nappali ellátásától függetlenítve szerveződik meg a fogyatékosok nappali ellátása 
Lengyeltótiban 2011. augusztus 1-től. 
A fogyatékosok nappali intézménye 16 fő gondozására szerveződő szolgáltatással bővült 
Lengyeltóti telephely a kistérség minden településéről várja a jelentkezőket. 
 
Elsősorban olyan fogyatékkal élők jelentkezését várja: 

• akik nagykorúak, vagy indokolt esetben azok a 12 év felettiek, akik nem tanulói 
közoktatási intézménynek, vagy szünidejük idejére szorulnak ellátásra; 

• akik saját otthonukban élnek, de napközben egyedül vannak, mert családtagjaik 
dolgoznak; 

• akik nem magányosak, de közösségre vágynak; 
• akik szeretik, és vágynak a társaságra, a közös programokra; 
• akik önállóan, családtagjaik segítségével, vagy más módon, biztonságosan el tudnak 

jutni a napközibe. 
 
A fogyatékos nappali ellátás lehetőségéről, igénybevételéről a tájékoztatás a helyi tévében, 
valamint az érintettek személyes megkeresésével történik. 
Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére szolgáló intézmény. Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, 
foglalkoztatását, fogyatékosságától függően a fejlesztését, egészségügyi, mentális ellátását. 
Az ellátás biztosítása érdekében, figyelembe véve a fogyatékosságok fajtáit és mértékét az 
előzetes felmérés alapján két fajta csoportba oszthatók az igénylők: mozgásukban 
korlátozottak, valamint értelmileg akadályozottak. Ezért a két csoport számára szükséges 
szakemberek – gyógytornász, gyógypedagógus – foglalkoztatása elengedhetetlen, valamint 
szükséges a 2 fő gondozó alkalmazása is. Egyik gondozónő egészségügyi szakiskolai 
végzettséggel rendelkezik, foglalkoztatásához bér és járulék támogatást kapunk 8 hónapig, 
míg a másik pedagógiai asszisztens.  
A gyógypedagógusok délelőtti órákban látják el a gondozottakat, míg a gyógytornász délután 
végzi az egyéni és a csoportos tornát is. 
A fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése a szakemberek által javasoltak szerint történt. 
 
Fogyatékosok nappali ellátásának igénybevétele igény szerint hétköznapokon 7.45-16 óra 
között. 
Engedélyezett férőhelyek száma Lengyeltóti: 16 fő fogyatékos nappali ellátásra, mely jelenleg 
betöltött.  
Az épület akadálymentesítése teljes egészében megtörtént. 

 
 

Étkeztetés 
 
Az étkeztetés keretében azoknak kell legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani. 
 
 Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel: 
 

� kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 



� elvitelének lehetővé tételével, 
� lakásra szállításával. 

 
2011 év folyamán Lengyeltótiban 97 fő részesül szociális étkeztetésben a településen, 
Kisberényben 13 fő részesül szociális étkezésben. Mindkét településre az ebédszállító autó 
juttatja el az ebédet. 
 
A szociális étkezés biztosításához a jogszabály szerint 1 fő szakképzett dolgozó szükséges. 
Nálunk 1 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő dolgozó látja el 4 órában. Az 
adminisztrációs és pénz szedési része továbbra is idősek klubjában dolgozó gondozónő 
feladata. 

 
A gondozónők adminisztrációja szociális étkeztetésben: 
 

• Kérelem szociális ellátásra, 
• Megállapodás 
• Étkezésre  vonatkozó igénybevételi napló 
• Étkezések nyilvántartása (havi összesítő a fizetendő térítési díjjal) 
• Készpénzfizetési számlatömbök (Külön kezelendő a nappali ellátástól) 
• Készpénznapló 

 
Házi segítségnyújtás 

 
 
Házi segítségnyújtás keretében az igénylő saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló 
életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
 
A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi 
állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó 
gondozási tevékenység különösen: 
 

� az igénylővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
� az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
� közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
� közreműködés az igénylő háztartási munkáiban, 
� segítségnyújtás az igénylőnek a környezetével való kapcsolattartásában, 
� segítségnyújtás az igénylőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a 

kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
� részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében, 
� az igénylő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban. 

(étkeztetés, házi gondozás, családsegítés, nappali ellátás, stb.) 
 
Leginkább igényelt szolgáltatások a következők: bevásárlás, gyógyszeríratás és kiváltás, 
vérnyomás mérése, vércukorszint mérése, fürdetés, takarítás, mosás, vasalás, csekkek 
feladása, borotválás, hajvágás, ágyazás, ágyneműcsere, gyógyszeradagolás, egyéb 
ügyintézés. 
Ezen kívül eseti jelleggel: injekciózás, sérvkötő felhelyezése, pelenkázás. 
 
Jelenleg 37 fő házi gondozottunk van, ennyi gondozottat 4 nyolc órás gondozónő lát el. 



Egy gondozónő 9 gondozottat láthat el. 
Ebből 2 gondozónő közmunka programban foglalkoztatott, 1 fő pedig bértámogatással 
foglalkoztatott. 
A gondozottak fele a házi gondozáson kívül szociális étkezésben is részesül. 
 
 
 
A gondozónők adminisztrációja házi gondozásban: 
 

• Kérelem szociális ellátásra, 
• Megállapodás 
• Előgondozási lap 
• Ápolási lap (amennyiben szükséges a gondozott állapota miatt) 
• Gondozási terv 
• Gondozási napló 
• Gondozási napló havi zárása 

 
 

Tanyagondnoki szolgálat 
 
 

A település külterületi, illetve egyéb elkülönülő belterületi településrész lakói számára az 
adott településrészen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatás. 
Biztosítja a közszolgáltatásokhoz, egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. 
Megoldja a rászorult személyek szállítási problémáit, összegyűjti és továbbítja a település 
lakosságát érintő információkat. 
 
A tanyagondnoki szolgálat működési területe: 
 

� Lengyeltóti külterületi lakott részei: Nagytatárvár, Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy, 
Mohácsi szőlő, Mamocspuszta) 

� Lengyeltóti egyéb belterületi településrészei: Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes. 
A szolgálat által ellátott feladatok: 
 

� Házi segítségnyújtásban való közreműködés: házi gondozó ellátotthoz szállítása, 
gyógyszer beszerzés, rászorulók látogatása, segítése (nem a házi segítségnyújtás 
szakmai munkáit végzi) 

� Egyéb szolgáltatások: személyszállítás, rendezvényekkel összefüggő feladatok, 
kapcsolattartás az intézmények és a lakosság között, anyag és árubeszerzés az 
önkormányzat számára, közösségi rendezvények szervezésében és lebonyolításában 
való részvétel, hirdetések. 

� Személyszállítási feladatok: az ellátási területen élő óvodás és iskolás korú gyermekek 
szállítása (úszásra, szakkörre, stb.), betegek szállítása háziorvoshoz, szakellátásra 
Fonyódra, kórházi, szociális otthoni látogatás céljára történő szállítás, személyes 
közreműködést igénylő ügyek intézése miatti szállítás. 

� Óvodások, iskolások nevelési, oktatási intézménybe szállítása: alkalmanként 
polgármesteri utasításra végezheti. 

 



Egyre nagyobb igény mutatkozik az ellátás igénybevételére. A hétfő és szerdai napok 
kivételével jelentkező egyedi igényeket próbáljuk úgy szervezni, hogy egy szállítással több 
gondozott is eljusson a szakellátásba. Ez eseti jellegű, havonta vagy 2 havonta 1 alkalmat 
jelent. Szállítási hely Kaposvár vagy Marcali. 

 
 

 
 

Családsegítő szolgálat 
 

A családsegítő által nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek, módszereinek, a szociális 
munkás készségeinek, képességeinek alkalmazásával, felhasználásával hozzájárul egyének, 
családok, valamint különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, továbbá a szociális 
környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. 
A családsegítés célja hogy a segítő és a hozzá forduló kliens közös munkálkodás során, a 
szakember segítő támogatása mellett a probléma felismerését, megfogalmazását követően, 
hatékony megoldási mechanizmusokat alkalmazva érjen el eredményt. 
A szociális munka, így a családsegítés célja továbbá személyek képessé tétele saját 
problémáik felismerésére, megfogalmazására, megoldások kidolgozására. 
Ennek kapcsán cél a problémamegoldó készség, képesség kialakítása, fejlesztése, a hatékony 
konfliktuskezelés módszereinek átadása. 
A családsegítő szolgálat feladatait különféle területek köré csoportosítva látja el: 
 
1. Megelőző tevékenység körében 

 
- figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét 
- veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet, 

melynek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, 
gyermekjóléti szolgálat, oktatási-nevelési intézmények, pártfogói és jogi 
segítségnyújtó szolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság, valamint a társadalmi 
szervezetek, egyházak, magánszemélyek részvételét biztosítja a megelőzésben 

 
2.  Életvezetési képességek megőrzése céljából 
 

- szociális, életvezetési és mentális tanácsadást nyújt, egyéni esetkezelést végez. 
- Családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok ill. a jelentkező 

konfliktusok megoldásának elősegítésére, családon belüli kapcsolat erősödésének 
érdekében 

- Közösségépítő, közösségformáló célzattal az azonos élethelyzetben, 
meghatározott problémakörrel rendelkezők számára csoportos foglalkozás 
keretében biztosít kiútkeresést egymás segítése, eredményeként. 

 
3.Általános segítő tevékenység keretében 
          

- elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket 
- kezdeményezi a fenntartónál az új igényként megjelenő szociális szolgáltatások 

bevezetését. 
 



2011 év során eddig 412 esetszám volt, amely 211 ügyfélszámot jelent. Általában 
ügyintézéshez kérnek segítséget a családok.  
Problémák típusai: 

• anyagi problémák, 
• családi –kapcsolati problémák, 
• információkérés. 

 Ezen kívül a rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való kapcsolattartás, valamint az 
ezzel kapcsolatos ügyintézés történik 

Gyermekjóléti szolgálat 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat segítséget nyújt a gyermekek jogainak, érdekeinek 
érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, a gyermek veszélyeztetettségének 
megszüntetésének megelőzéséhez, illetve a már kialakult helyzet megszüntetéséhez. 
 
Szolgálatunk célja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítése. A gyermekjóléti szolgáltatás ezen feladatok szem előtt tartásával végzi feladatát. 
 
A családban történő nevelés érdekében: 
 

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése, családtervezési, 
pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzősét célzó tanácsadás vagy az ezekhez való 
hozzájutás megszervezése, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák 
támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása-szabadidős programok 
szervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése. 
 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:     
    
Észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek valamint: 
                         - magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző  

    rendszerben veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek 
megoldására javaslat készítése,  

 - az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal / védőnői szolgálat, házi orvosi, 
házi gyermekorvosi / a személyes gondoskodást nyújtókkal 

                        - a nevelési, oktatási intézményekkel, rendőrséggel, nevelési tanácsadóval, 
társadalmi szervezetekkel, egyházak, alapítványok képviselőivel való 
együttműködés megszervezése és e tevékenység összehangolása. 

 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 
 

- családgondozás a családban jelentkező működési zavarok  
- ellensúlyozására, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, 

különösen válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 
- egészségügyi és szociális ellátás valamint a hatósági beavatkozás 

kezdeményezése, 
javaslat készítése a gyermek családból történő kiemelése. 
 

A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 



 
- a családgondozás biztosítása a szakszolgáltatást végző intézménnyel 

együttműködve, a család gyermeknevelési körülményeinek 
megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 
helyreállításához 

- utógondozás biztosítása a családban történő visszailleszkedés során. 
 
 

Veszélyeztetett kiskorúak száma: 47 fő, ez 21 családot érint. 

Védelembe vett gyerekek száma: 25 fő 

Iskoláztatási támogatás felfüggesztésére 3 esetben került sor. 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 5 gyermek estében történt. 

Átmeneti nevelésbe 1 gyermek került az év során. 

Pártfogói felügyelet alatt áll 3 kiskorú gyermek. 

 
 

 
Lengyeltóti, 2011. december 8. 
 
 
 
 
 
        Nyers Györgyi 


