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A szakmai munka bemutatása
Alapítványunkat a Somogy Megyei Bíróság 3278. sorszám alatt 2011.03.28-án
közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.
A tevékenységre Somogy Megyei Kormányhivataltól 5-1054-13/2011 számon
2011.08.23-tól jogerős működési engedélyt kaptunk.
A gondozási tevékenység, a szolgáltatás működése 2014-ben az előírásoknak
megfelelően folyt.
A szolgáltatás célja és feladatai:
A házi segítségnyújtás konkrét feladata, hogy a kliens meglévő fizikai, mentális
és egészségügyi állapotát megőrizze, ill. megerősítse, segítséget nyújtson a
prevencióhoz.
A szolgálat feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást
igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete:
·

saját környezetében,

·

életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,

·

meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen
·

az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,

·

az orvos előírása szerinti alapvető gondozási feladatok ellátása,

·

közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,

·

közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,

·

segítségnyújtás

az

ellátást

igénybe

vevőnek

a

környezetével

való

kapcsolattartásában,
·

segítségnyújtás

az

ellátást

igénybe

vevőt

érintő

veszélyhelyzet

kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
·

az ellátást igénybe vevő

segítése a

ellátásokhoz való hozzájutásban,

számukra

szükséges

szociális

·

szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
segítése.

·

a házi segítségnyújtó szolgálat együttműködik az egészségügyi és szociális
alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási
szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján a vezető gondozónő végzi el
az igénylő

gondozási szükségletének vizsgálatát.

A vezető

gondozónő a

gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és
megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. A házi segítségnyújtást a
megállapított

napi

gondozási

szükségletnek

megfelelő

időtartamban,

de

legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát
meghaladja,

a

szolgáltatást igénylőt a

vezető

gondozónő

tájékoztatja

a

bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
A gondozási célok kitűzése, az ellátás módjának, gyakoriságának,
formájának tervezése, az egyéni igények, a kérelmező egészségügyi, fizikai,
mentális állapota, és az orvos javaslatai, megállapításai figyelembevételével,
egyeztetésével történik.
Havi team megbeszélések keretében a gondozók beszámolnak gondozási
tevékenységükről, a gondozás folyamatában bekövetkezett változásokról.
Az alapítvány érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik, szerződésben
vállalt feladatok elvégzésért felelősséget vállal.
Az

ellátási

területünk

kiterjed

Balatonszabadi,

Ádánd,

Zamárdi,

Balatonlelle és Balatonboglár településekre, 324 ellátott gondozását végezzük.
Balatonszabadi Község Önkormányzatával feladatellátási-szerződést kötöttünk, a
többi ellátási területen az 1993. évi III. törvény 57.§ (1) bek. d.) pontjában
meghatározott szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott házi segítségnyújtás
tekintetében a finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz a települési
önkormányzat

hozzájáruló

nyilatkozatával

végezzük

Irodahelyiségünk Zamárdiban található, mely nyitva álló helyiség.
Az alapítvány kapcsolatot tart:
·

Az ellátottak lakóhelyein a Polgármesteri Hivatalokkal

·

Az ellátottak körzeti orvosaival

·

Gyógyászati segédeszközök gyártójával, forgalmazójával,

munkánkat.

·

Siófoki kórházzal,

·

Családsegítő szolgálatokkal,

·

Személyes gondoskodást és ellátást nyújtó szociális intézményekkel.

A szolgáltatás 2014. évi mutatószámai
Alapítványunk engedélyezett ellátotti létszáma: 324 fő
Ellátási terület: Ádánd, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszabadi, Zamárdi
Térítési díj: térítésmentes szolgáltatás
Dolgozói adatok:
-

24 fő főállású gondozó/gondozónő (15 fő szakképzett, jelenleg tanfolyamot
végző: 2 fő)
23 fő társadalmi gondozó (6 fő szakképzett)

A gondozók átlagban 9-10 fő napi gondozását végzik, tiszteletdíjas társadalmi
gondozók segítségével.
Településenkéntigondozotti megoszlás (Tárgyév XII. 31-én)
Ádánd

11 fő

Balatonboglár

150 fő (Szőlőskislak településen 26
fő)

Balatonlelle

40 fő

Balatonszabadi

49 fő

Zamárdi

64 fő

Balatonboglár területén dolgozók:

10 fő főállású dolgozó
12 fő társadalmi gondozó

Gondozásban részesítettek adatai Balatonboglár településen:
Férfi:

18-39 éves: 1 fő
60-69 éves: 6 fő
70-74 éves: 9 fő
75-79 éves: 5 fő
80-89 éves: 15 fő
90éves: 4 fő

Nő:

40-59 éves: 2 fő
60-69 éves: 21 fő
70-74 éves: 22 fő

75-79 éves: 24 fő
80-89 éves: 36 fő
90éves: 5 fő

Egyedül élők száma: 86 fő
Kétszemélyes háztatásban élők száma hasonló helyzetű személlyel: 45 fő
Családban élők száma: 19 fő
Tárgyév folyamán gondozásba vettek száma: 22 fő
Tárgyév folyamán gondozásból kikerültek száma: 25 fő
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