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2015-2016. évi tájékoztatő a

N a gylétai Refo rrn átu s Egyházközs é g Szo ciális Szol gá ltatő Közp on tj a
munkáj árő|

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testtilet!

Az a|ábbiakban kívánunk tájékoztatást adni, 2015-es év és a 2016-ös év eddigi eseményeiről' munkájárő1a
Szociális Szolgáltató Központban.

Az intézmény legfontosabb adatai:

Az intézmény neve: Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szotgáltató Központja

Az intézmény székhelye: 428I Létavéftes Kossuth u.2. sz.
tel: 521376-059

Teiephely: Nagylétai Református Egyházközség
,,Békesség Háza" Alapellátási központ
4281Léta',,értes Arpádtét 4' sz.
TeI:52125A-A83

Az intézmény fenntar1ója: Nagylétai Református Egyházközség
(Létavértes, Árpád tér 4.)

Az íntézmény felügyeleti szerve: Reformátu s Egyház Zsinata

A Központ jogelődje aLétavértes Városi Szociális Szolgáltató Központ

Lz íntézmény 2014. december 19-én kiadott műktidési engedélye atapján a szolgáltatásaink a
következők:

Székhely:
bentlakás : 42 fő engedély ezett létszám
szociális étkeztetés: 100 - l30 fo

Telephely:
idősek nappali ellátás: 49 fo
hází segítségnyújtás: engedélyezett létszám: 81 fő
jelzőrendszeres házi segítségnyújfás: 1 00 készülék
Támogató szolgálat

Ellátási területek:
A bentlakásos intézmény: Magyar Köztársaság tenilete
A nappali szociális ellátás: Létavértes város kozigazgatási területe,
A szociális étkeztetés: Létavértes város kózigazgatási területe,
A lúzí segítségnyúitás: Létavértes város kozigazgatási területe
A jelzőrendszeres házi sggítségnyújtás;Létavfu."s, Ú1léta és Kokad, Álmosd közigazgatási tenilete
A támogató szolgálat: Álmosd, Éagamér, Esztár, Hajdúbagos, Kokad, Létavértes, Mónostorpályi, Pocsaj



A dolgozói |étszám 2076. március 1-én: 38 fő, közülük 2 fő gyed-en Van.
Jelenleg alkaimazásban á11 a Magyar Református Szeretetszoigá1aton keresztü1 6 fő közfoglalkoztatott is.

2 0 1 5. fej lesztés ek az intézménylren :

is.

megkönnyítette.

Ellenőrzések:

rnely során problémát nem talált.

?016. évre megállapított térítési díjak a ktivetkezők:

S r'o lg ti ltat ú s n eg n ev e7é s e 20 I 6. évi. mególlapínltt i ntéz'mén1i
térítési díj

SzenéIyi térítési tlíj szómítúsa

Szociális étkeztetés házhoz száIlítással: 500 Ft/nap
elvitellel: 475 Ft/nap

Max. jöv 30%_a

Hází segítségn1ujtás térítésmentes

[dősek nappali eIlátástt térítésmentes

Idősek ott]lona 79"500 Ft/hó'
2.650 Ft/nap/fő

Max. j<iv. 80%
kivér,e a térítési díj vállalása

Jelzőrendszere-g ltllzi
segítségnyújtós

1000 Ft/ hó/ készülék Max jövedelern 2 9ó-a

Ttímogató szolgálat 40 Ft/km Fogyatékkal élők
számára
személyi segítés térítésmentes

nrax j övedelerl 3 0olo-a

kiskorúak számára max jövedelern 20%o-a

Az otthonban történt:

Vacsora jó hangulata színesített meg.

neséVel és saját készítésű ajándékkal kedveskedtek időseinknek, jókedvet hozva ezzel atÍhonunkba,
várjuk őket máskor is szeretettel.

színművész csapott fergeteges partit, anyák napjátl, a dolgozói énekkar csalt könnyeket a lakók
szemébe

Rendszeres progÍamjaink:
Minden hétfőn, kedden, csiitörtökön és pénteken Tiszteletes asszony és rnentálhigiénés munkatársunk
tart foglalkoztatást a lakóinknak: Istentisztelet pedig minden szerdán 9.00-tól van az intézrnényben.
Minden cs ütö rtökön gyó gytornász .i á r bozzánk.



A Klrrbosok éIete:
2015-ben rrrár Íarsatrgi renclezvényt és
Budapesti Nagycirkuszban, ebben az
tettünk 1átogatást.

Idősek napját is tartottunk k]trbosainknak élőzenével' illetve nyáron a
óvben a Magyar Nemzeti operett Színházban és az Országházábatt

A klub o s Jtl g lalkozá's o k ;

hétfőn: zenés foglalkozás
kedden: beszélgetős vagy kézmtives klubfogialkozás
szerdán: istentisztelet
csütörtökön : gyógy'torna
pénteken : bes zél gető s v agy kézműves klub fo gl alkozás

A Temető utcai telephelyen az onkorm ányzat kérésére továbbra is biztosítunk két nap két óra nyitva tartást'hogy a nrosás és a fiirdés az onkorm ányzati segélylakásokban biztosított legyen. Alkalmanként 3 fo tuclfiirödrri illetve 2-2 adag ruha mosására jut idő. A ieli i,tor'okban ezeken a napokon be kellett fíjteni az
épületet.

Házi segítségnyújtás:
9 fo gondozőnő |átja eI a feladatokat. 2016. január 1-tő1 jelentős változásokat vezettek be a házisegítségnyújtásban, melyek elsősorban azt szolgálják, hogy á valóban rászoruló személyek kapják aszolgáItatást, így szigoru pontozási rendszert vezettek be, mel5mek 

"gy 
részéta háziorvosnak kell kitöltenie.Minirnum 20 pontot kell kapnia annak' aki a pontrendszei alap.;ín szeretne szolgáItatásban részesülni.

Szakképzett gondozót csak annak kötelező biztosítani, aki a pontot átup;an kapja r''.g u szolgáltatást'

Szociális segítésben (szakmai tudást nem igénylo szolgáltatás) három korcsoport részesü1het:
ba) hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül é1,
bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy Í{ítés nélküli, vagy
b c) hetv enötödik é1etévét betöltötte.

A szociális segítés tartalrna:

A lakókörn y ezeti hi giéni a megtartásáb an való közreműködés
A háztartási tevékenys é gb en val ó kö zreműkö dé s
Segítségnyújtás vészhelyzet kialakulása megelőzésében és a kiaiakult helyzet elhárításában

A személyi gondozás tartalma: (csak 20 pont felett)

Segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása (mentális gondozás, ügyintézós stb.)
Gondozási és ápolási feladatok ellátása (mosdatás, öltoiietés, ágyazás, huj, köröm és bőrápolás,gyógyszerkiváltás, gyógyszerfelíratás, győgyszeradagolás, vérnyomás és-vércukormérés stb.)

A házi segítségnyúj tás 20 1 6-ban is térítésmentes.

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Az ellátott otthonában elhelyezett nyomógombos készülék segítségével, egy gondozóno megjelenik azellátott otthonában a gombnyomást követő 20-30 percen belül' Amennyben ,"tkreg"s értesíti aháziorvostvagy a tnegfelelő hatóságokat illetve a fennálló krízishelyzetet ö;állóan Vagy szakszerű segítséggeligyekszik elhárítani.
Szakmai kcizpontunk 100 készülékkel rendelkezik, amelyből Létavértesen 60 készüléket helyi lakosokigényelhetnek.
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Igón-vbe vehctr:
é 65 év {'eletti egyedlil é1ő szeméiy

" egyeclül élő súiyosan 1bgyaiékos Vagy pszichiátriai beteg szeméiy
. kétszemélyes lráztartásban é1ő 65 év fbletti személy' ha egészségi á1lapota indokolja

Más szolgáltatások igénybevéte1e (házi segítségnyújtás, klub szo1gáltatás stb) neirr kizáró ok!
Létavértes gesztor település, készülékenként l000FVhó az el1átottak által fizetendő térítési díj, mivel nem
kapunk á11arni támogatást a szolgáltatásra"
Eddig 28 készüléket helyezttink ki, 2 gondozónő végzi a nrunkát.

4. Támogató szolgálat

Célja: hogy a Létavértes központjában épült jól felszerelt szakorvosi ellátást, elérhessék azok is, akik
valÓban rászorulnak, de nem tudják más módon megközelíteni. A járóbeteg szakelIátőhoz tartozó települések
között nincs megf-elelő buszjárat, arni nehezíti az alapellátáshoz valőhozzájutást.

Az igénybevevők elsősorban idosek, akik nem rendelkeznek saját autóval, illetve már nagyon nehezen
mozognak.

Dolgozók 201S-ben

2015-ben is részt vettünk a Református Egyház munkatársi taláIkozőján a Vekeri tónál, dolgozói kirándulást
szerveztünk a Zemp\éni Kalandparkba és a Megyer_hegy Tengerszernhez' szeptemberben pedig
csapatösszetartó tréning volt a Chili Caffe-ban, bowlingoztunk' December 18-án a dolgozói karácsonyi
ünnepségünket tar1ottuk meg'

Az lntézmény folyarnatosatr fejlődík, egyre több a dolgozó, így egyre több családon tudunk segíteni
Létavértesen. A térítósi díjakat csekéiy mértékben, Vagy szinte nem is emeltük, így próbálunk segíteni a
nehézhely zetben élő i génybevevokön.
Folyamatosan igyekszünk frissíteni honlapunkat, aho7 az intézmény életét képekben is megtekinihetik:
www-letarefotthon.hu

A fentiekben kívántuk tájékoztatni a testületet az intézményben folyó munk árőL, változásokról.

Létavértes, 2016.június 1 0.

Hadházi Tamás
lelkipásztor _ a lenntarró képviselője
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