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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 a jogszabály szerint 2 fő gondozó szükséges, nálunk 1 fő 8 órás és 1 fő 4 
órás gondozó van. Kisegítőként egy rehabos foglalkoztatása történik 4 órában. 
 
A dolgozók napi teendői: 
 
Nagy Tiborné (4 órás, 8-12-ig dolgozik):  
Focista ruhák mosása, szárítása, vasalása. 
Hetente 3-4 kosár ruha érkezik mosásra. Fennmaradó idejében besegít a napi takarításba, 
mosogatásba az idősek klubjában. 
 
Horváth Éva (RÁT): 
Ebédes autón ebédet hord ki a sofőrrel: 10 óra 15-kor indulnak és 13 óra 45-kor végeznek. 
Munkaideje többi részébe segít a házi gondozóknak, elintézi a bevásárlásokat, takarít, 
mosogat, a hét második felében segédkezik az étlapok kiosztásánál, valamint beszedésénél. 
 
Nyers Györgyné: 
Badellák, éthordók előkészítése, iskola konyhára küldése (amik az IK-ban vannak, mert van 
aki onnan viszi el az ebédet). Teafőzés a bent lévő gondozottaknak. Hűtő hőmérséklet, 
takarítási lap, jelenléti ív kitöltése, ellenőrzése. 
 
Hétfőnként reggel ebédrendelés leadása a hétre, ezt megelőzi csütörtökön a következő heti 
étlap kiküldése, pénteken beszedése és összesítése. 



Minden hétfőn, szerdán, pénteken reggel vízszállítás van Tatárvárra, dokumentálja a kivitt víz 
mennyiségét. 
Minden nap Idősek Klubja látogatási és eseménynapló, valamint kódos igénybevételi napló 
vezetése: Kisberény, Lengyeltóti szociális étkezés, Lengyeltóti Idősek Klubja külön van. 
Hónap végén a havi ebédadagok összesítése, konyha és önkormányzat felé, valamint az 
ellátottak felé kiszámlázása. 
Következő hónap 10-ig térítési díjak szedése, folyamatos feladással, pénzt nem tarthat bent.  
Pénzbeszedés reggel 8-10-ig, délután 13-15 óra 30-ig. Utána még fel kell adnia a beszedett 
pénzt. Havi pénzbeszedése több mint 700.000 Ft. 
Hónap végén az összes dokumentáció összesítése, lemásolása, leadása. 
A klubban a téli időszakban 6 fő ebédel bent, ezen kívül napi szinten bejár 7 fő tag. 
Végzi az idősek klubjában a gondozottak vérnyomás és vércukorszint mérését, ruháik 
mosását, esetenként injekcióz. 
10 óra 15 perctől 11 óra 15-ig iskola konyhán éthordók megmerése. Ezt követően a klubban 
badellából a bent étkezőknek tálal, van akinek ki is kell vinni, megmeri azokat az éthordókat, 
amit a klubból visznek el. Mosogatás, szemétkihordás, ételminta eltevés követi.   
 
A gondozónők adminisztrációja nappali ellátásban: 
 

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

 
A nappali ellátás biztosításán kívül az intézményben történik a focis ruhák mosása is. 
 

 
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. 

 
2010 év folyamán Lengyeltótiban 90 fő részesül szociális étkeztetésben a településen, 
Kisberényben 17 fő részesül szociális étkezésben, valamint ide kell számítani a 25 fő nappali 
ellátásban részesülő étkezését is, mert a jogszabály az étkezés biztosítását kivette a nappali 
ellátásban nyújtott szolgáltatások köréből 2009. január 1-től. 



Az 1/2000 SzCsM rendelet 2. számú melléklete értelmében 100 főre vetítve 1 fő szociális 
segítő alkalmazását teszi kötelezővé, nálunk erre külön nincs státusz, így a nappali ellátás 
dolgozói végzik ezt is.  

 
Ebédszállító autóval kiszállított ebéd adag naponta:   65 
Iskola konyháról hordott ebéd adag:     35  
Idősek klubjában elfogyasztott vagy onnan elvitt ebéd adag:  32 
 

A gondozónők adminisztrációja szociális étkeztetésben: 
 

• Kérelem szociális ellátásra, 
• Megállapodás 
• Otthonközeli ellátásra vonatkozó igénybevételi napló, 
• 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 28 fő házi gondozottunk van, ennyi gondozottat 1 nyolc órás és egy négy órás 
gondozónő lát el.  
Miután egy gondozónő 9 gondozottat láthat el, így nem tudnak mindenkihez napi szinten 
eljutni. Normatívát is 14 főre tudunk lehívni.  



A gondozottak fele a házi gondozáson kívül szociális étkezésben is részesül. 
Amennyiben 3 nyolc órás gondozónő dolgozna, lehetőség van a teljes gondozotti kör napi 
ellátására és a teljes normatíva leigénylésére.   
 
Dávid Mária: 
Jelenleg 8 órában 11 fő házi gondozottat lát el. Szabadság, betegség esetén helyettesít. 
 Amíg nem volt  RÁT-os a Klubban 4 órában tudta ezt a feladatot ellátni. 
Gondozottak megállapított gondozási szükséglete: 
 
1 órás gondozási szükséglet:  9 fő 
2 órás gondozási szükséglet:  1 fő 
4 órás gondozási szükséglet:  1 fő 
 
Ebből közös háztartásban él 1X2 fő 
 
Fekete Józsefné: 
8 órában 17 fő házi gondozottat lát el. Szabadság, betegség esetén helyettesít. 
 
Gondozottak megállapított gondozási szükséglete: 
 
1 órás gondozási szükséglet:  12 fő 
2 órás gondozási szükséglet:  3 fő 
3 órás gondozási szükséglet:  1 fő 
4 órás gondozási szükséglet:  1 fő 
 
Ebből közös háztartásban él 3X2 fő. 
 
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 
• Otthonközeli ellátásra vonatkozó igénybevételi napló, 

 
 

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. 

 
 

Tanyagondnoki szállítások 2009. szeptember-december 
 
 

 Puszta 
szent-

györgy-
ről 

Puszta-
berény-

ből 

 
Tatárvár-

ról 

 
Mohácsi-
szőlőből 

 
Lengyel-

tótiba 

 
 

Fonyódra 

 
 

Kaposvárra 

Szeptember 24 9 1 2 31 5  

Október 45 21 1  60 7  

November 33 14 3 2 41 11  

December 28 12 5 3 42 4 2 

 
 

Tanyagondnoki szállítások 2010 évben 
 
 

 Puszta 
szent-

györgy-
ről 

Puszta-
berény-

ből 

 
Tatárvár-

ról 

 
Mohácsi-
szőlőből 

 
Lengyel-

tótiba 

 
 

Fonyódra 

 
 

Kaposvárra 

Január 39 10   34 15  

Február 34 17 3 1 47 8  



Március 35 18 3 1 41 13 3 

Április 38 14 3 1 35 21  

Május 30 21 2 2 32 21 2 

Június 33 17 8 4 45 17  

Július 30 16 5  31 20  

Augusztus 40 22 4 3 50 15 4 

Szeptember 38 25 4  46 21  

Október 42 18 7  49 18  

 
 
 

 
 
Lengyeltóti, 2010. december 8. 
 
 
 
 
 
        Nyers Györgyi 


