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Beszámoló a Mechwart András Otthon tevékenységéről
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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés !

A Közgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2006. május 17-i ülésén meghallgatta
intézményünk tevékenységéről szóló beszámolómat. A bizottság ekkor elismerését
fejezte ki az intézményben folyó szakmai munka iránt.

Intézményünk a Közgyűlés 135/2007. (XII. 21.) közgyűlési határozatával elfogadott
Alapító Okiratában meghatározott feladatai szerint végzi munkáját.

GONDOZÁS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS,
TÖRŐDÉS, ÁPOLÁS, BIZTONSÁG, SZERETET

ez a munkánk, ez a hivatásunk.

Otthonunkban jelenleg 113 fő fogyatékos ember él.

Az engedélyezett férőhelyek száma 115 fő, a lakók nemek szerinti megoszlása: 51 férfi
és 62 nő

A 115 fő kórformák szerinti megoszlása:  nő férfi

• enyhe fokban értelmileg sérült 5   2
• középsúlyos fokban értelmileg sérült 22  22
• súlyos fokban értelmileg sérült 34  26
• időszaki dementia -    1
• pszichiátriai beteg ( skizofrén ) 1                       -

összesen: 62   51
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Ápolási  kategória szerinti megoszlás: nő        férfi
 

• önellátó 12 10
• segítségre szoruló 36 35
• ágyhoz kötött 14                               6

összesen : 62      51

A 113 főből 44 fő incontinens.

Emberi kapcsolatok kialakítására, kommunikálásra, helyzetváltoztatásra nem, vagy csak
korlátozottan képes, állandó ellátást igénylő incontinens ellátottak a lakóközösség 75 %-
át alkotják.

Az Otthon tárgyi feltételrendszere:

Az 1/2000.(I. 7.) SZCSM. Rendelet  előírása szerint intézményünkben biztosított:
• az éjszakai – nappali tartózkodásra,
• személyes tisztálkodásra,
• étkezésre,
• közösségi együttlétre, tevékenységre,
• mentális gondozásra,
• egészségügyi ellátás céljára,
• látogató fogadására – szolgáló helyiségek,
• és a rendeletben előírt egyéb feltételek is.

Napi négyszeri étkezést biztosítunk lakóinknak. Három étkezést – reggeli, ebéd, vacsora
– az intézeti nyersanyagnorma terhére, a negyedik étkezést – uzsonna – a lakók
zsebpénze terhére.

Nagyon megnövekedett a diétás étkezést igénylők száma és nemcsak számszerűen,
hanem a diéta sokféleségét illetően is.
Például: tej érzékeny diéta, tojás érzékeny diéta, zsír-és fűszerszegény diéta, roboráló
diéta, szójamentes diéta.
Konyhakertet működtetünk élelmezésünk javítása érdekében, melyben főként primőr
árukat termelünk. Kora tavasztól saláta, retek, paprika, paradicsom, uborka biztosítja a
lakók vitaminszükségletének egy részét.

Lakóink jövedelme az alábbi ellátásokból adódik össze:
• rokkant járadék + emelt összegű családi pótlék 77 fő
• rokkant járadék + fogyatékossági támogatás   6 fő
• árvaellátás + emelt összegű családi pótlék  22 fő
• saját jogú ellátás ( nyugdíj )    8 fő

A fenti ellátások összegének 80 %-t használhatjuk fel gondozási díj címen, a fennmaradó
20 %- ból biztosítjuk a zsebpénzüket, és a többit személyes szükségleteik kielégítésére
fordítjuk, a fel nem használt részt nevesített, személyre szóló betétkönyvbe helyezzük el.
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Ellátottaink közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkeznek, ez a gyógyszerköltség 50-60
%- át fedi le. A 2007.évi gyógyszerköltsége az intézménynek 1.407 e Ft volt.
Gyógyászati segédeszközöket is biztosítunk a rászorulóknak, az incontinens lakók
számára egyszer használatos nadrágpelenkát használunk. Kerekes szék, járókeret,
betegemelő segíti a mozgásban korlátozott lakók mobilizálását.

Az intézmény személyi feltételrendszere:

A szakmai jogszabály szerint 51 fő szakalkalmazott kellene intézményünkbe, de az
engedélyezett szakmai létszám csak 46 fő, ami a szükséges létszám 90,2 %-a. Hiányzik
5 fő. A szakképzettségi arány: 93,5 %
Sajnos a szakmai rendelet módosítása megszüntette az osztályvezető ápolói
munkaköröket, ennek következtében az előírt létszámnorma 2 fővel csökkent
intézményünknél. Ez kedvezőtlenül érinti az eddig megszokott munkamenetet. Az eddigi
osztályvezető-ápoló néven besorolt kollégák 2008. január 1-től krízishelyzetre, korlátozó
intézkedések eldöntésére jogosult ápolóként látják el feladataikat.

A 2003. évi intézményi férőhelybővítés óta folyamatosan létszámhiánnyal küszködünk. A
4 év folyamán 3 főt átsoroltunk a gazdasági-kisegítő részlegből, további 2 fő
létszámbővítést engedélyezett a fenntartó 2006. március 1-től.
A jogszabályváltozás, és a technikai alkalmazottak számának csökkentése miatt
feladatainkat át kellett szervezni, kapcsolt munkaköröket hoztunk létre. Ez azt jelenti,
hogy amikor villanyszerelőre, kőművesre, szakmunkásra van szükségünk, akkor az ilyen
képesítéssel rendelkező szakmai létszámhoz tartozó ápolót 1-1 napra, vagy a munka
mennyiségétől függően átirányítjuk.

A mai gazdasági helyzet következtében folyamatosan költségcsökkentéssel kell
számolnunk.
Az állami normatíva összege 2005. évben 820.600,- Ft volt, a 2008. évre előirányzott
normatíva összege: 800.000,-  Ft.
Az áremelkedések következtében kialakuló költségnövekedés fedezetének biztosítására
igen komoly takarékossági intézkedésekre van szükség.

Lakóink gondozási díjának megállapítása is megváltozott 2007-ben, úgy hogy az egy főre
jutó önköltség összege és az állami normatíva különbözetéből kellett megállapítani.
Intézményünknél ez az összeg a múlt évben 82.600.- Ft volt.
Természetesen ezt az összeget lakóink nem tudják megfizetni még úgy sem, ha
megvizsgáljuk vagyoni helyzetüket, és a tartásra kötelezettek vagyoni helyzetét.
Lakóink nagy részének nincs hozzátartozója, vagy ismeretlen, így csak a havi jövedelme,
esetleges készpénze terhére lehetett a személyi térítési díjat megállapítani. (82 főnek van
hivatásos gondnoka.)

Gazdálkodásunk

Mint említettem a költségvetési normatíva csökken, a gondozási díjakat nem lehet a
törvény által előírt mértékben emelni, így a Megyei Önkormányzatnak kell a működéshez
szükséges különbözetet biztosítani. Ez az összeg 2007. évben 10 %-kal kevesebb volt,
mint az előző évi.
Mindezek ellenére úgy látom, hogy az egész évi spórolás, takarékosság mellett sikerült
működőképességünket megőrizni.
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Egy új kolléganőnk révén, az ő aktív közreműködésével sikerült megismerkedni –
kapcsolatba lépni – a holland UITGEEST Barátai egyesület néhány tagjával, akik
meglátogattak bennünket, augusztus óta már háromszor, és mindhárom alkalommal
ajándékot hoztak (törölközőket, sportruhákat és 2 db betegemelőt is). Nagy segítséget
nyújt ez a lakóink ellátásában, a gondozók munkájában. Támogatóink már jelezték, hogy
tavasszal ismét érkezik adomány, ajándék részükről.

Meg kell említenem a „Segíts Rajtunk” közalapítványunkat is, mint olyan civil szervezetet,
amely segít lakóink életkörülményeinek javításában. Az alapítványra érkező
pénzösszegek lehetővé teszik, hogy intézményünket szépítsük, lakóink életét
komfortosabbá, kényelmesebbé tegyük. Alapítványunk pénzéből vásároltuk a társalgókba
az ülőgarnitúrákat, a közösségi helyiség hidegburkolattal történő lapozása is így
készülhetett el. Szeretnénk néhány vandál-biztos csapot is vásárolni, mert sajnos már
lakóink mindet letörték, amit a beruházás során felszereltek.

Megmondom őszintén, nem bíztam abban, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy a
pavilonunk folyosóin a linóleumburkolatot kicserélhetjük hidegburkolatra. Az építkezés
kezdetén kértük a kivitelezőt, hogy legalább a folyósokon legyen hidegburkolat, de
kérésünk nem teljesült. A négy év folyamán a linóleum nagyon elhasználódott,
feltöredezett, alá folyt a vizelet, azt hiszem, nem kell tovább részletezni ennek
következményeit. Most ez az álmunk mégis teljesült a szakminisztériumtól nyert pályázati
pénzből.  Nagyon örülünk, mert az osztály tisztasága, hangulata teljesen megváltozott,
megszépült.

A mentálhigiénés csoport javaslata volt, hogy a falakat díszítsük falfestményekkel, mert
az talán tartósabb lesz, mint az eddig alkalmazott díszítések. Ugyanis lakóink azokat
nagyrészt leszedték, tönkretették. Sajnos nagyon sok mindenben kárt tesznek, még
mindig gyakran előfordul a székek, asztalok, szekrények tönkretétele. Remélem
nyugtatóan hatnak lakóinkra a falfestmények, amelyek nagyon barátságossá,
hangulatossá, otthonossá teszik az intézményt.
Alapítványi támogatás keretében adódott lehetőségünk tankonyha kialakítására is, ami a
befejezéshez közeledik az ARGENTA RT. Bp. jóvoltából.

Szakmai munka

A fogyatékosok otthona ma Mechwart András nevét viseli. Az itt dolgozó szakemberek
hitvallása szerint az intézmény nem egy utolsó lehetőség, egy végső menedék a sérült
emberek részére, hanem életük szükséges állomása. Az egyetlen életterüket jelenti, és
ezért fontos, hogy minden lehetőt és elérhetőt megtegyünk annak érdekében, hogy
lakóink jól érezzék magukat. Változatos programokkal igyekszünk lekötni
mindennapjaikat.
Az év ünnepeinek megfelelően szervezzük az ünnepségeket:
• farsangi mulatság,
• anyák napi megemlékezés,
• közös névnap, születésnap a szekszárdi GHB zenekar közreműködésével,
• Mikulás nap,
• és karácsony ünnepe zárja a sort.
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A 2007-es  évbe 3 x 1 napos kiránduláson vettek részt lakóink.
• Kőszegen
• Ópusztaszeren
• A Fővárosi Nagycirkusz előadásán a Mikulás ünnepség keretében

Nyaralásra is volt lehetőség nagyrészüknek üdülési csekk segítségével. Ez évben is
szeretnénk hasonló módon szervezni a kirándulásokat, nyaralásokat, kiegészítve Gánt,
Fecskepalota-i nyaralással, ahol a kísérőkkel együtt 32 fő venne részt. Olyan lakók is,
akik nem önellátóak, mozgásukban korlátozottak, incontinensek. Ez az üdülő lehetőséget
biztosít erre, és csak a mi intézetünk lakói lesznek ott abban az időpontban, mert 32
férőhellyel rendelkeznek.
2007. évben 1-1 hetet töltöttek lakóink 10-10 fő, kettő kísérővel:

• júniusban Harkányban,
• júliusban Bükfürdőn
• augusztusban Szántódon

Több intézmény különböző rendezvényein is részt vettek lakóink:
• Bonyhád: sportnap
• Pálfa: szüreti bál
• Tengelic: kulturális fesztivál
• Gyönk: lakók napja
• Szekszárd: „szeretet lángja”-ként nevezett találkozón.

Belecskán az általunk szervezett sportnapon, mint vendéglátók, hazai pályán
versenyeztek.

Befejezésként hangsúlyozni szeretném, hogy intézményünk életében a legnagyobb
gondot a pénzeszköz és az 5 fő létszám hiánya jelenti.
Tudjuk, hogy a fenntartó a lehetőségeihez képest mindent megtesz az intézmények
működőképességének biztosításáért.
Természetesen a működőképesség megőrzéséhez az is nagyon fontos, hogy szigorú
takarékossági intézkedéseket tegyünk, és csak a legfontosabb dolgokra adjuk ki a pénzt.
Eddig ez sikerült, és minden nehéz helyzetben megoldottuk feladatainkat. Ezt bizonyítja
az is, hogy a belső ellenőröktől záráskor szóbeli értékelésként „jól végeztétek a
munkátokat” elismerést kaptunk.

Nagyon örülünk annak, hogy a Megyei Önkormányzat – élve a szakminisztérium
pályázati lehetőségével – forrást biztosít az elhasználódott linóleumburkolatok cseréjére
és a kastélyépület alagsorának víztelenítésére, légáteresztő burkolattal történő
vakolással.

Mindent megteszünk a jövőben is azért, hogy lakóinknak ez az intézmény igazi otthont
adjon, és dolgozóink a munkájukat szolgálatnak tekintsék és úgy is végezzék.

Kérem, szíveskedjenek beszámolómat elfogadni.
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Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Közgyűlés    /2008. (II. 15.)
közgyűlési határozata a Mechwart András
Otthon tevékenységéről

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
belecskai Mechwart András Otthon
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Szekszárd, 2008. január 25.

Vörös Gyuláné
igazgató


