
32. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2003. évi szakmai teljesítményének értékelése

Turisztikai Iroda
A 2003. év során az iroda tárgyi feltételei  a Magyar Turizmus Rt. támogatásának
köszönhetően jelentősen javultak. Az év során a régi fénymásolót multifunkcionális
készülékre  cserélték,  a  számítógépeiket  korszerűsítették,  valamint  digitális
fényképezőgépet vásároltak.
Kialakították az intézmény arculatát, amelynek elemei ismétlődnek kiadványaikon is.
Legfontosabb szakmai tevékenységeik esetén megvalósították feladataikat. A tavalyi
évben elsődleges célfeladatként jelölték meg a pályázati források jobb kiaknázását.
Ezt teljes mértékben sikerült teljesíteniük mind az iroda, mind a megye turizmusában
érdekelt  szereplői  esetében.  2003-ban  pályázati  támogatással  három  projektet
valósítottak meg, 2004-ben pedig további két projekt vár kivitelezésre. Ezek közül a
„Történelmi  utak  Tolna  megyében”  c.  projekt  külön  figyelmet  érdemel,  amely  a
NKÖM  pályázati  támogatásával  készül  a  „Tolna  táji  irodalmi  túrák”  c.  2002-ben
elkészült projekt folytatásaként.
Megyei szinten a regionális turisztikai pályázati kiírásokon Tolna megyei pályázók a
rendelkezésre álló keret összeg több mint 1/3 részét nyerték el. Ennek a sikernek az
iroda is aktív részese volt: pályázati tájékoztató megszervezésével, valamint szakmai
tanácsadással segítették a pályázatírással hozzájuk fordulókat.

Német Színház
Az  intézmény  a  tárgyévre  kitűzött  szakmai  követelményeknek  megfelelően  a
közérdekű  feladatait  magas művészi színvonalon és az elvárásoknak megfelelően
tudta  teljesíteni.  A  fenntartó  önkormányzattal  kialakított  jó  munkakapcsolatnak
köszönhetően a színház sajátos művészeti működése dacára sem voltak év közben
likviditási gondok.
A színházi tevékenység nem eredményez anyagi hasznot, fennmaradni csak állami
illetve  helyi  önkormányzati  támogatással  lehetséges.  Tevékenységük  nem
profitorientált és a kis nézőtéri befogadóképességük, valamint ebből következően a
jegybevételük  igen  kis  mértéke  maga  után  vonja  a  feszített  és  céltudatos
gazdálkodást.
Művészeti  tevékenységüket  úgy  alakították,  hogy  az  megfeleljen  a  gazdasági-
pénzügyi elvárásoknak, melyeknek eredményeként a színház sikeres gazdasági évet
tudhat maga mögött.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum
A  tárgyévre  kitűzött  fő  feladataikat  a  megfelelő  szinten  ellátták.  Tervásatásaik
rendben lefolytak és a fenntartói külön támogatásnak köszönhetően megkezdhették
a  30  éves  és  már  igen  elavultnak  tekinthető  emeleti  állandó  kiállításuk
újrarendezését. Jelentős előrelépés történt az Irodalom Házának kérdésében és az
Ozorai Vár ügyében.  A Múzeumi évkönyvük (XXV. kötet) rendben megjelent.
Az  intézmény  szolgáltatásait  (kiállítások  látogatása,  intézményi  rendezvények
megvalósítása)  igénybevevők részéről  felmerülő  elvárásoknak eleget  tudtak tenni.
Különösen  jó  és  kiemelendő  az  adatnyilvántartás,  valamint  a  múzeumi
közművelődés terén elért eredményeik, ahol úgy Szekszárdon, mint a Simontornyai
egységüknél  sikerült  múzeumba  hozni  a  látogatóikat  az  óvodás  korosztálytól
kezdődően a nyugdíjasokig. Rendezvényeik megyeszerte keltettek érdeklődést és a
székvárosokon kívülről is sok látogatót vonzottak, ami előre vetíti a látogatói létszám
várható lassú, de biztos emelkedését.
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Fenti  feladatellátásuk  alapját  a  fenntartó  által  biztosított  költségvetési  források
teremtették meg, de a szakmai munka teljesítése nem lett volna lehetséges külső
forrásból  származó  pénzeszközök  (pályázatok,  beruházások,  régészeti
ellenőrzéséből származó jövedelem stb.) megszerzése és biztosítása nélkül.

Levéltár
Az  ügyfélszolgálathoz  2003-ban  mindössze  10  kárpótlás,  hadigondozás  és
munkaszolgálat igazolásával kapcsolatos beadvány érkezett, de ugyanakkor 563-ról
623-ra emelkedett  az egyéb igazolásokat  kérő  (földügy,  hagyaték,  munkaviszony,
munkabér,  iskolai  végzettség, anyakönyvi adatok) ügyfelek beadványainak száma.
Felszámolási-,  végelszámolási  bejelentést  és  határozatot,  264-et  küldtek  a
felszámolást, végelszámolást végző megbízottak illetve az illetékes bíróság.
A  területi  munka  a  tervnek  megfelelően  alakult.  2003-ban  41  szerv  iratkezelési
szabályzatát  hagyta  jóvá,  85  iratképzőnél  tartottak  ellenőrzést,  76  szerv  végzett
selejtezést, összesen 164 selejtezési jegyzőkönyvet záradékoltak. A levéltár 2003-
ban 414 folyóméter irattal gyarapodott. 
Sikeres rendezvényük volt  az ötödik  Megyenap keretében megrendezett  Levéltári
tudományos tanácskozás. A 2002. és a 2003. évi konferencia előadásai kötetben
megjelentek.  Ez volt a második teljes év, amikor a regionális feladatokat  is ellátó
mikrofilmes  műhely  a  tervezett  létszámmal  üzemelhetett.  Az  általuk  készített
felvételek száma meghaladhatja a 424.000-et. A mikrofilmes műhely tevékenységét
vizsgáló szakfelügyelet rendkívül dicséretesnek és szakmailag kiválónak minősítette
a  labor  egész  munkáját.  Az  országos  szakfelügyeleti  ellenőrzés  eredményes
intézményi munkát mutatott ki. 
 
Általános Művelődési  Központ Pedagógiai, Kulturális és Sport Intézet
2003. január 1-jei hatállyal a fenntartó Tolna Megyei Önkormányzat átszervezte az
addigi  Humán  Szolgálatok  Központját.  Ezt  a  pedagógiai  intézetek  jogi  helyzetét
rögzítő  szabályozás  tette  soron  kívül  szükségessé.  Ezért  a  Tolna  Megyei
Önkormányzat  Turisztikai  Irodája  részben  önálló  intézményként  kivált  a  korábbi
szervezetből.  Önálló  intézménnyé vált  a  Tolna  Megyei  Önkormányzat  Pedagógiai
Szakszolgálata,  és  így  az  addig  annak  számára  végzett  gazdasági  tevékenység
kikerült az Általános Művelődési Központ feladatai közül.
Az intézmény integrált  formában  való  működése  –  azaz 1999  –  óta  nem remélt
módon az eddigi legeredményesebb gazdálkodási évet zártak.
Pedagógiai Intézet 1990-es évek eleji drasztikus létszám-csökkentése óta 2003 során
sikerült  az új felállású intézetnek szakmai szolgáltatásai  leglátványosabb mennyiségi
növekedését elérnie, amihez több téren a hatékonyság növekedése és ezzel minőségi
változás is társult.
Immár  hagyományosan  kiadták  a  Pedagógiai  Híradót,  amelyet  óvodai  melléklet,
igazgatói hírlevél és különféle program naptárak is rendszeresen bővítettek.
2003 folyamán ebben a körben új színt jelentett  az elektronikus pedagógiai  hírlevél
összeállítása,  és  hetenkénti-kéthetenkénti  kijuttatása  az  Internetes  hozzáféréssel
rendelkező intézmények számára. Az intézet továbbképzési kínálata tovább bővült az
év során.
Szakmai  rendezvények  közül  külön  kiemelést  érdemelnek  a  tanév-előkészítő
tanácskozások, a Tavaszi Pedagógiai Napok, valamint az Őszi Szakmai Napok. Tovább
erősödött  a tavaszi Magyar Nyelv Napjának megyén belüli  hagyománya, valamint  a
szokásos decemberi Megyei Kisebbségi Nap iránti érdeklődés is. 
A szaktanácsadói hálózat is megújult az év során. 
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Szolgáltatásaikkal az Intézet lehetőségeihez mérten igyekezett hozzájárulni az Európai
Unióhoz való csatlakozásra felkészítő tevékenységhez. Kidolgozták és akkreditáltatták
„Az EU közoktatási dimenziói” című tanfolyami anyagot.
Megyei szolgáltatásaik sajátos színfoltja a cigány kisebbségi nevelés-oktatás érdekében
kifejtett szakmai tevékenységünk.
Januárra  megjelent  első  ízben  a  több  hónapon  át  folyó  adatgyűjtésre  épülő  Tolna
megyei  Kulturális  Kézikönyv,  amely  kistérségi  bontásban  települések  szerinti
adatösszegzést, szakterületi bontásban szakmai jegyzékeket ad, valamint megjelent a
2003. évi megyei kulturális rendezvénynaptár.
Sikerült  a megye nagy hányadára kiterjeszteni a Megyei Közművelődési Információs
Rendszer (MKIR) internetes adatbázisát.
A  sport  területén  szakmai  tájékoztató  tevékenység  legkiemelkedőbb  eredménye
ebben az évben is a Tolna megyei Sport évkönyv megjelentetése volt.
Kiterjedt tevékenységet folytatnak a sport-szakemberképzés, illetve a továbbképzés
feladatkörében. A Sport Intézet tevékenységének meghatározó törzsét továbbra is a
Tolna  megyei  Sportszövetségek  Szövetségében  tömörülő  két  tucatnyi  szakági
szervezet közös, illetve egyenkénti igényei szerinti segítő, gondozó munka adja. 
Az év kiemelkedő szervezeti eredményének tekinthető, hogy az intézet segítségével
megalakult a Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége.
Kiírták,  megszervezték  és  utógondozták  a  tanulásban  akadályozott  tanulókkal
foglalkozó  iskolák  diákolimpiai  versenyeit  is.  Számos  további  esemény
szervezésével és bonyolításával is gazdagították Tolna megye sport-közéletét.

Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola
Az intézmény beiskolázása a humán szakközépiskolába a tervezett létszám szerint
teljesült.  Elmaradás  évek  óta  az  érettségi  utáni  szakképzésnél  jelentkezik.  Az
egészségügyi  és  szociális  intézményrendszer  munkaerőhiánya  indokolja  a  kis
létszámú csoportok indítását. A vártnál jóval nagyobb érdeklődés volt tapasztalható
az ápolási asszisztens szakon.
A  felnőttek  szakközépiskolájában  is  teljesült  a  beiskolázási  terv.  A  tervezetthez
képest kevesebb osztály indult  a felnőtt  szakképzésben, melynek oka egyrészt az
előírt szakképzettség megszerzésének telítődése, másrészt a rövidebb képzési idejű
iskolarendszeren kívüli képzés térhódítása. 
A 2003-as tanévre beiratkozó tanulók száma a nappali tagozaton 465 fő,  az esti-,
levelező tagozaton 246 fő.
A képzési szakok szerinti megoszlás:
- szakközépiskola nappali tagozat  11 osztály 304 tanuló

esti tagozat 4 osztály 128 tanuló
- érettségi utáni szakképzés nappali tagozat 5 osztály 112 tanuló

levelező tagozat 5 osztály 97 tanuló
- 10 évfolyam utáni szakképzés nappali tagozat 2 osztály 49 tanuló

Az  átlagosnál  nagyobb  lemorzsolódás  következett  be  a  humán  szakközépiskolai
osztályoknál és a felnőttek esti szakközépiskolájában.
A  nevelési–oktatási  munka  személyi  és  tárgyi  feltételeinek  biztosítását
maradéktalanul teljesítette az iskola. 
Sikeresen  működik  az  ISO 9001:2000  minőségbiztosítási  rendszer,  mely  komoly
humán és anyagi erőforrást igényel. A legfontosabb feladatok egyike az érettségi és
szakmai vizsgák szervezése és lebonyolítása. 
116 fő tanuló tett érettségi vizsgát, ebből 3 fő egy tantárgyból, 2 fő két tantárgyból
javított  az őszi vizsgaidőszakban.  A szakmai vizsga valamennyi tanulónak (91 fő)
sikerült.
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A  könyvtári  állomány  435  kötettel  gyarapodott,  ami  elsősorban  egészségügyi  és
pedagógiai szakirodalom, valamint a szépirodalmon belül az erdélyi írók könyvei.
A tanulók  kulturált  időtöltését  segíti  az iskola  klub,  mely keretében társastánc és
illemtan foglalkozások szerepelnek. A multimédiás oktatás továbbfejlődését szolgálja
a pályázaton elnyert projektor laptoppal.
A támogatóknak köszönhetően a szakképzési hozzájárulásból a tanulói bútorok és
eszköz állomány fejlesztése is folyamatban van. 
Sikerült biztosítani a nevelési szempontból fontos iskolai és kollégiumi rendezvények
megszervezését, tovább bővítve a hagyományok körét, gazdagítva azok tartalmát.

Sztárai Mihály Gimnázium
Az iskolában 12 gimnáziumi és 1 szoftverüzemeltető osztály működik. A gimnáziumi
osztályok esetében a tanulói létszám az előzetes tervek szerint alakult - 323 fő -, a
szakmai képzésben azonban csak 14 fő vesz részt.
Az év során 4 pedagógus folytat egyetemi tanulmányokat, és két tanárnő van szülési
szabadságon, ezért a 23 fős tantestület terhelése meglehetősen magas, s bár 6 fő
óraadó is dolgozik az intézményben az átlagos túlóra  így is 7 óra/fő. 
Az  oktatás  technikai  feltételeiben  –  a  sikeres  eszközpályázatnak  köszönhetően  -
valamennyi  tantárgynál  javulás  következett  be.  A  szakképzési  támogatások
segítségével  változatlanul  kiválóak  a  számítástechnikai  oktatás  feltételei  az
intézménynél. 
A  tanév  munkájának,  programjainak  tervezése,  szervezése már  az  ISO 9001:2000
minőségirányítási rendszer szellemében történt, ez a program folyamatos ellenőrzést,
értékelést,  fejlesztést  kíván  a  résztvevőktől,  különös  tekintettel  a  minőségcélok
megvalósítására,  illetve  a  vevők/partnerek   elégedettségének  mérésére.  A  tanulók
iskolai elégedettség-osztályzata a tanulók részéről  3,71. Ez az osztályzat jó alapnak
tekinthető,  mely lehetőséget ad a fejlődési és a fejlesztési programok kidolgozására,
megvalósítására egyaránt.
Egy középiskola számára az éves értékelés egyik legfontosabb mutatója az érettségi
vizsgák  eredménye.  A  2003-ban  végzett  évfolyam  –  mely  viszonylag  gyenge
eredményekkel  érkezett  az  iskolába  –  átlaga  3.56,  mely  érettségi  átlag
elfogadhatónak mondható. A jövőben a gyengébb képességű tanulók számára még
több  felzárkóztató,  felkészítő  foglalkozást  kell  tartani  a  jobb  eredmény  elérése
érdekében. 
A  tanulmányi  versenyekben  6  tanuló  országos,  7  tanuló  pedig  regionális  szinten
képviselte az iskolát, ezen kívül számos tanuló jutott el a megyei döntőkig.
Az iskola tanulmányi átlaga 4.00 volt.

Hunyadi Mátyás Középiskola
Az iskola az elmúlt évben 18 osztályban közel 570 tanulót oktatott.
A feladatot 40 pedagógussal - 2 fő részmunkaidős és 5 fő óraadó - látta el.  Az óraadók
foglalkoztatását a gyes-en lévők helyettesítése és a kis óraszámú tantárgyak (ének, rajz,
jog, gépírás) oktatása indokolja.
 Az iskola működésében jelentős munkát végeznek a nem pedagógus állományban
dolgozók, akik az engedélyezett 17 álláshelyen 16 fővel (két részmunkaidős) látják el a
feladatokat. 

A  fent  említett  tanulólétszám  igen  magas,  az  osztálylétszámok  átlaga  32  fő.  A
tanulólétszámhoz  képest  kevés  osztályteremmel  rendelkezik  az  intézmény,  ezért  a
tanórák ellátását csak ún. "belső vándorlással" tudja  megoldani.
Az iskola  a  törvény által  előírt  alapvető  taneszközökkel  rendelkezik.  Az elavultak
cseréjét, korszerűbbek beszerzését pályázat útján valósítja meg.
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Az utóbbi időben számottevően javultak a tárgyi feltételek, melyhez a fenntartó is
jelentős mértékben hozzájárult.
Pályázatokon nyert 11.814 e Ft-ot költött fejlesztésre:
- megtörtént az elavult táblák cseréje, korszerű jó minőségűekre, 
-    a vendéglátó-eladó kabinetet gépekkel, eszközökkel rendezték be,
- a főépület tankonyháját, tanéttermét a HACCP előírásainak megfelelően
      rozsdamentes munkaasztalokkal, hűtőkkel és jéggéppel látták el,
- az oktatás korszerűsítését elősegítő audió-vizuális és informatikai eszközöket     
     vásároltak,
- a matematika és természettudományi munkaközösség is jelentős mennyiségű     
      taneszközt kapott.
Az  iskola,  a  tanulók  és  szülők  alapvető  elvárásainak  eleget  tesz.  Elmaradásai  a
szabadidős programok, sportolási lehetőségek biztosítása terén vannak, amelyeket az
iskola épületének hiányosságai okoznak. (tornaterem, aula, közösségi helyiség hiánya.)
Az iskola tanegysége a Garay étterem, ahol 10 felnőtt dolgozó közreműködésével 48
tanuló üzemi gyakorlatát biztosítja, ezzel nagy mértékben megkönnyíti a szakképzés
szakmai gyakorlatának szervezését. 
Az  intézmény  költségvetési  forrásait  kiegészítendően,  a  saját  bevételeinek
(felnőttoktatás,  bérleti  bevétel,  egyéb  rendezvények)  jelentős  része  is  szükséges
ahhoz, hogy az oktatási, képzési feladatait maradéktalanul ellássa.

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium
Az intézmény alaptevékenységében, az elmúlt évhez képest nem történt változás. A
szolgáltatást  igénybevevők  összlétszámának  alakulására  a  negatív  demográfiai
folyamatok  nem  voltak  hatással.  Az  iskola  tanulói  létszáma  2002.  évihez
viszonyítva némi növekedést mutat ( 2002. év : 246 fő , 2003. év : 253 fő ). Nőtt az
oktatásban résztvevő dyslexiás tanulók száma ( 2002. év: 42 fő , 2003. év : 53 fő).
A kollégiumot igénybevevők száma is emelkedett  (  2002. év  :  154  fő,  2003. év  :
160  fő  ).  A  kollégium  kihasználtsága  a  maximumon  van.  A  lehetséges  164
férőhely  a  tanulók  nembeli  megoszlása  miatt  nem  tölthető  fel.  A  fiú  létszám
növekedése  miatt  a  2003/2004.  tanévben  több  jelentkezőt  el  kellet  utasítani.
Ezért vált indokolttá a fiúk által lakott „B” épület felújítása, melyhez a  fenntartó az
idei  költségvetésében  biztosította  a  címzett  állami  támogatás  elnyeréséhez
szükséges önrészt.
Az  iskola  szinte  maradéktalanul  teljesíteni  tudta  a  megrendelők  elvárásait  az
oktatás  területén.  A  fő  profil,  a  német  kéttannyelvű  oktatás  eredményes  volt,
amit  a  sikeres  érettségi  vizsgák  és  az  iskolában  szervezett  DSD  és  ÖSD
vizsgákon  elért  eredmények  bizonyítanak.  A  következő  év  egyik  fő  szakmai
feladata a kétszintű érettségire való felkészülés. 
Jelentős  eredménynek  tartjuk,  hogy  az  intézmény  több  tantárgyból  –  német
nyelv,  biológia,  kémia  –  is  indítani  tudta  a  11.  évfolyamon  az  érettségire
felkészítő  csoportokat.  A  2003.  évi  próbaérettségi  emeltszintű  német  nyelvi
vizsgáztatásában 1 fő pedagógus vett részt. A 2004. évi tervek között szerepel 7
pedagógus továbbképzése,  mellyel jogosultságot nyernek az új  típusú érettségi-
vizsgáztatásra.
Az új tanterem átadásával jobb lehetőség teremtődött az informatikai oktatásra.
A  dyslexiás  tagozaton  is  megerősödött  a  szakmai  munka  a  gyógypedagógus-
logopédus munkába állásával. Előrelépés történt a tanulók sokoldalúbb személyiség
fejlesztése területén is az  új szakkörök beindításával  (színjátszás,  tálentum projekt,
kézműves szakkör).
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A 2003-as tanévben problémát jelent a dyslexiás tagozaton, hogy szakember hiány
miatt az iskola nem tudja biztosítani a pszichológust, ezért a tanév során a Pedagógiai
Szakszolgálat vezetője nyújt szakmai segítséget az iskola számára.

Ady Endre Középiskola 
Az  iskolában  gimnáziumi,  szakközépiskolai  és  szakiskolai  oktatás  folyik  nappali
tagozaton. Az intézményhez kollégium, és tanműhelyek tartoznak még. A gyakorlati
képzést  a  szakközépiskola  szakképző  évfolyamain  teljes  egészében  az  iskola
biztosítja.  A  szakiskola  szakképző  évfolyamain  a  gyakorlati  foglalkozások  döntő
többségben a gazdálkodó szervezeteknél történik.
A 2003.  évi  júniusi  záróvizsgákon  23  fő  gimnáziumi,  86  fő  szakközépiskolai  tanuló
kezdte meg az érettségi vizsgát. A szakmai záróvizsgákra 15 szakmában 245 tanuló
jelentkezett.
A 2003/2004-es tanévet  1439 tanuló kezdte meg az iskolában ebből: 
• 81 fő a 6 osztályos gimnázium 8-12. évfolyamain,
• 500  fő  a  szakközépiskola  9-12.  évfolyamain  gépész,  elektronika,  építész,

közlekedés, informatika és ruhaipari szakmacsoportokban, 
• 337 fő a szakiskola 9-10. évfolyamain, 
• 232 fő az érettségi utáni szakképzésben, 
• 289 fő 10. évfolyam utáni szakképzésben.

A  2003/2004-es  tanévben  a  8.  osztály  után  beiskolázott  tanulók  száma  a
tervezettnek  megfelelően történt,  sajnos visszaesés mutatkozik az érettségi utáni
technikusképzés létszámaiban.
Az Ady Endre  Középiskolában  igen  jó,  az  új  iránt  fogékony  tantestület  dolgozik,
melyhez  minden évben 5-10 új pedagógus csatlakozik.
Az intézmény tárgyi feltételei jónak mondható. Számítógépeik száma megközelíti a
350 db-ot, melyet 6 db számítógépes terembe rendeztek be. A számítógépek és a
hozzá tartozó – 50 millió Ft értékű – szoftverek megtalálhatók a laboratóriumokban,
szaktantermekben,  a  gyakorlati  képzés  műhelyeiben  is.  A  kiváló  feltételeket
elsősorban  a  gazdálkodó  szervezetek  által  befizetett  támogatásokból,  illetve  a
pályázatokon elnyert eszközökből teremtette meg az iskola.
Az Ady Endre Középiskola folyamatosan fejlődő, több lábon álló  oktatási intézmény.
Ezt a 2003-as esztendő három legfontosabb eseménye is igazolja.

- Az év elején sikeresen pályázott a Szakiskolai Fejlesztési Programon,
melynek  „futamideje” 3 év és a szakmunkásképzés megújítását tűzte ki
célként.

- Tagja lett az Európai és Magyar Innovatív Iskolák Szövetségének (az
országban még 29 iskola tagja a hálózatnak). A fő  feladat a digitális
technika,  az  új  pedagógiai  módszerek  fejlesztése,  tesztelése  és
terjesztése.

- Akkreditációt  szerzett  (a  Hunyadi  Mátyás  Középiskolával  és  a  dr.
Kelemen Endre Szakközépiskolával közösen) a felnőttképzésben, így
gyorsan  és  a  mindenkori  tényleges  igényeknek  megfelelően  tud
reagálni a gazdasági környezet kihívásaira.

Az Ady Endre Középiskola Kollégiumában a tanulói létszám 297 fő tanuló (89 leány
és 208 fiú), melyből 154 tanuló az Ady Endre Középiskola diákja. 
A kollégium tárgyi  feltételei  – az iskola  egyéb területeihez viszonyítva –  javításra
szorulnak.  A diákok  számára ugyan biztosítottak  a  2-3  ágyas szobák,  a  felújított
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vizesblokkok,  a  sportolási  lehetőségek,  viszont  a  bútorzat  elavult,  cserére szorul,
melyhez a fenntartó 2 millió Ft-ot biztosít a 2004-es esztendőben.

Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény 
Az  iskola  alapvető  célja  a  gyógypedagógia  eszközeivel  a  felnőtti  életre  történő
felkészítés. Tekintettel a specifikumokra kiemelt feladat az ép receptorok fejlesztése,
a személyiségfejlesztés, a munkakészség alakítása, a teljesítőképesség növelése.
A  hátrányos  helyzetből  adódó  lemaradások  kompenzálása  nem működik  csupán
iskolai  keretek  között.  A  segítőszervezetekkel,  szülőkkel  való  kapcsolatépítés
folyamatos.
A  szakmai  szempontból  is  jobb  munkavégzés  érdekében  a  Comenius  I.
minőségbiztosítási  rendszer  kiépítése  kezdődött  meg.  2003-ban  a  szakképző
évfolyam tanulói  mind eredményes vizsgát tettek.  Tanulmányi téren teljesítették a
kitűzött  célokat.  Nem  sikerült  visszaszorítani  a  hiányzást  egy  adott  tanulói  kör
esetében.
Kulturális, művészeti nevelés és tevékenység területén jó színvonalon teljesítették a
feladataikat. A sport területén kimagasló eredmények születtek 2003-ban.
Sikeres volt és folytatásra vár az iregszemcsei, tavaszi Göllesz-napok című országos
gyógypedagógiai szakmai konferencia.
Szakmai szempontból az intézmény eredményes évet zárt 2003-ban.

Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola
Az  intézmény  alapvető  célja  volt,  hogy  megfeleljen  a  NAT  és  a  Kerettenterv
követelményeinek,  a  gyerekek  nevelése-oktatása  személyiségük  fejlődéséhez,
tudásuk gyarapodásához vezessen. Az oktató munkát a felkészültség, az ismeretek
sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon
túl  is  kihasználták  a  lehetőségeiket  az  ismeretszerzésre,  elmélyítésre.  Ezek  a
lehetőségek:  szakkörök, sportkör, iskolai  szintű  ünnepségek, rendezvények, városi
szintű  és  regionális  programok,  országos  kulturális  fesztiválok  voltak.  A
Fogyatékosok  Nemzetközi  Éve  alkalmából  részt  vettek  a  dombóvári
rendezvénysorozaton,  és  saját  programokat  is  szerveztek.  A  tanulmányi
kirándulások,  a  táborozás  jól  segítették  az  ismeretelsajátítást  és  a  közösségi
nevelést  egyaránt.  Diákjaik  sikeresen  szerepeltek  a  megyei  komplex  tanulmányi
versenyen,  a megyei  atlétikai  és fociversenyen.  Két  tanulójuk  helyezést  ért  el  az
Országos Diákolimpián. 
Munkájuk minőségét több tényező  bizonyítja. A speciális szakiskolába beiratkozott
tanulók  jól  megállják  a  helyüket,  tudásukkal  elismerést  váltanak  ki.  A  más
intézményekből hozzájuk kerülő tanulók többsége itt felzárkóztatásra szorul, ugyanis
tudásanyaguk  elmarad  az  évek  óta  náluk  tanuló  diákokétól.  Partnerközpontú
működésüknek  is  köszönhetően  tanulóink  szeretik  iskolánkat,  szívesen  járnak
hozzánk.  A  szülők  (akik  hajlandók  az  együttműködésre)  elismerik  munkájukat,
támogatják  törekvéseiket.  Ez a szülői  réteg azonban nagyon kicsi,  így jószerével
csak  nevelőtestületre  számíthatnak  a  gyerekek  fejlesztése  érdekében.  A
nevelőtestület  szakmailag  és  emberileg  egyaránt  elkötelezett  a  fogyatékos
gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez  az intézmény munkájának eredményében
is megnyilvánul. 

 „Berkes  János”  Gyógypedagógiai  Nevelési  –  Oktatási  Intézmény,
Gyermekotthon és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Az intézmény a 2003-as évre kitűzött, a munkatervében rögzített szakmai feladatait
szinte maradéktalanul teljesítette. 
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Az intézményben folyó szakmai munka színvonala a 2003-es évben is megfelelő,
sok  területen  kiemelkedő.  Ennek  egyik  bizonyítéka,  hogy  az  iskola  nyerte  el  a
lehetőséget a régióban, hogy országos konferenciát rendezhessen, melynek témája
az intézménytípusra jellemző  szakképzés törvényi  hátterének  javítása,  valamint  a
saját kidolgozású mérési - értékelési rendszer közreadása volt. A fogyatékossággal
élők  éve  alkalmából  megjelentettek  egy  saját  készítésű  kiadványt,  melynek
esetleírásai kapcsán szeretnék felhívni a társadalom figyelmét az itt tanulók valós
helyzetére, és elősegíteni vele reálisabb megítélésüket és elfogadásukat. A Koncz
Dezső  Országos  Tanulmányi  Versenyen  a  regionális  versenyt  megnyerve,  ismét
bejutott csapatuk az országos döntőbe, ahol a nagyon előkelő 4. helyen végeztek.
Mindennapi  munkában  továbbra  is  nagy  gondot  fordítanak  a  tanulók  egyéni
felzárkóztatására, a tehetséggondozására és a szocializációs fejlesztésükre. Ehhez
a tanulók és szülők igénye alapján szervezik és bővítik a szakköri foglalkozásokat, a
délutáni  sportolási,  valamint  a  habilitációs  és  rehabilitációs  tevékenységet.  Ez  a
2003/2004-es  tanévben  közel  20  féle,  a  tanórán  kívüli,  kötelező  és  szabadon
választható  foglalkozások  közül  való  választás  lehetőségét  biztosította.  Ezek
megfelelő színvonalú működési feltételeinek megteremtéséhez a költségvetés csak
minimális összeget biztosít, ezért pályázatokon vettek részt .
Kiemelt szerepet kapott továbbra is az esztétikus környezet megteremtése. A feladat
teljesítése  során  a  költségtakarékos  és  a  tanulók  munkáira,  elképzeléseire  épülő
megoldásokat választották.
Munkaközösségi  foglalkozás  keretében  adtak  lehetőséget  a  szülőknek,
partnerintézményeknek,  és  a  fenntartónak  az  intézmény  szakmai  munkájának
értékelésére,  véleményük  elmondására,  elvárásaik  megfogalmazására.   Az
eredmény pozitív visszajelzéseket fogalmazott meg. 

Speciális Óvoda
A Speciális  Óvoda a 2003.  évben  az érvényben lévő  alapdokumentumai  alapján
végezte  tevékenységét.  Alapfeladata  változatlanul  a  speciális  nevelési  igényű
gyermekek nevelése, iskolai életmódra felkészítése és napközi otthonos ellátása. 
2003-ban az intézmény elkezdte minőségbiztosítási rendszerének kiépítését, amely
a következő évben is folytatódik. 
Az  óvoda  évek  óta  gyakorlati  helyet  biztosít  az  ELTE  Bárczi  Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskola Karának hallgatói, a dr. Kelemen Endre Szakközépiskola
és Kollégium szociális gondozó és szervező szakos tanulói és a Kolping Katolikus
Szakképző Iskola szociális gondozó és ápoló szakos diákjai számára. 
A 2003-as évben az intézmény zavartalan működése biztosítva volt. 

Pedagógiai Szakszolgálat
A  Pedagógiai  Szakszolgálat  minden  területen  ellátta  feladatát.  Szemléletének
átalakításával, hatékony és korszerű munkával országos elismerésre tett szert. 
A  vizsgálatkéréseket  teljesítette,  együttműködött  a  közoktatási  intézményekkel.  A
fejlesztésre  jogosult  gyermekek  számára  biztosította  a  sokoldalú  ellátást,
foglalkozást.  Jó  kapcsolatot  épített  ki  a  partnerintézményekkel  (védőnői-,
gyermekorvosi  hálózat,  gyermekjóléti,  családsegítő  intézmények,  Gyermekvédelmi
Szakszolgálat,  Pedagógiai  Intézet).  Munkatársaink  szaktanácsadóként  és
szakértőként  is  sikeresen  tevékenykednek.  Ebben  az  évben  bevezetett  kísérleti
programjaik népszerűek az iskolák és óvodák körében. 
Megyei és országos konferenciákon számoltak be munkájukról, vizsgálataikról. Részt
vállalnak a tudományos munkából, együttműködve a központi szakmai irányítással.
A  szomszédos  megyékkel  közösen  elkezdtünk  a  minőségfejlesztési  program
kiépítését. 
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Folyamatban van a számítógépes nyilvántartás bevezetése. Az intézmény adta ki a
Tolna  megyei  Pályaválasztási  Tájékoztatót  1500  példányban,  a  középiskolák
kínálatainak megjelentetésével. 
Pályázati  tevékenységük  a  2003.  évben  is  eredményes  volt.  Bővítették  az
eszközparkot,  az  Egészségügyi  Minisztérium  támogatásával  intézményi  kiadványt
készítettek.  Legjelentősebb  a  Ford  mikrobusz  pályázati  beszerzése,  mellyel  a
halmozottan  sérült  gyermekek  életminőségét  javítják,  lehetővé  téve  számukra  a
központban történő foglalkoztatást. 

Bezerédj Pál Általános Iskola
Az intézmény alapfeladata: a nappali rendszerű műveltséget megalapozó alapfokú
iskolai  oktatás.  Különös  tekintettel  a  hátrányos  helyzetű  gyerekek  felkészítése  a
középfokú  oktatási  intézmények  elvárásainak  megfelelően,  valamint  felzárkóztató
oktatás keretében a hiányos ismeretek pótlása a tantervi minimum szint elsajátítása
érdekében.
Az  intézmény  működéséhez  a  személyi  és  tárgyi  feltételek  adottak.  Az  iskolai
oktatást megfelelő  színvonalon sikerült ellátni. A tanulási nehézségek, magatartási
és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulóikkal való foglalkozás nagy kihívást, napi
problémákkal való küzdelmet jelent a pedagógusok számára. Helyzetüket nehezíti a
túlórák,  illetve  a  helyettesítések  magas  száma.  Mindezek  ellenére  az  iskola
tanulmányi eredményei, a továbbtanulók számának évenkénti emelkedése is jelzi az
iskola szakmai munkájának eredményességét. 

Gyermekotthonok Igazgatósága
Az Igazgatóság szakmai munkáját nagyban nehezítette az új struktúra kialakítása, a
folyamatos  átszervezés  lebonyolítása,  az  újonnan  betagozódó  lakásotthonok,
intézmények  megfelelő  felkészítése,  beindítása.  Az  Igazgatóság  mindezen
elvárásoknak teljes mértékben megfelelt.
A felsoroltakon kívül feladat volt a csoportok átalakítása a szakmai jogszabályoknak
megfelelően.  Ezen  a  téren  már  csak  minimális  hiányosságok  vannak.  Megfelelő
számú pszichológus és fejlesztőpedagógus alkalmazásával a legtöbb gyermekotthon
végleges működési engedélyt kaphat.
A  gyermekotthonok  telítetté  váltak,  a  jelenlegi  struktúra  a  szakmai  elvárásoknak
nehezen tud megfelelni. Ennek ellenére a gyermekek teljes körű ellátása biztosított.
A  csecsemőotthon  és  az  egyik  faddi  lakásotthon  berendezésének  korszerűsítése
szükséges, és elengedhetetlen a lakásotthonok és a gyermekotthonok épületeinek
folyamatos karbantartása.
Az egyik cél a gyermekek tanuláshoz való viszonyának javítása. A tanulási képesség
fejlesztése mellett  a  szakmai  munka  másik  fontos  területe  olyan szabadidő  –  és
sporttevékenységek biztosítása, melyek a személyiség sokirányú fejlesztésére adnak
lehetőséget.  Mindezek  megvalósítása  folyamatos,  magas  színvonalú  szakmai
munkát igényel a gyermekotthonok dolgozóitól. A dolgozók továbbképzése a képzési
terv alapján folyamatos.
A szakmai munkát minősíti, hogy az országban elsőként az Egészségügyi, Szociális
és  Családügyi  Minisztérium  az  1.  sz.  gyermekotthont  Regionális  Módszertani
Gyermekotthonná minősítette.
A  dolgozóknak  biztosított  programokkal  az  országban  az  elsők  között,  Tolna
megyében pedig az Igazgatóság egyedül nyerte el az „Egészségbarát munkahely”
címet.
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Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Szakszolgálati egység
2003-ban jelentősen megváltozott az örökbefogadás jogi háttere. Az örökbefogadó
szülők  alkalmassági  feltételeként  kötelezővé  vált  a  központi  tematikához  kötött
örökbefogadási  tanácsadás  és  felkészítő  tanfolyam  elvégzése,  melyről  29  fő
örökbefogadásra  jelentkező  kapott  tanúsítványt.  2003-ban  7  gyermek
örökbefogadási eljárása fejeződött be. 
A  szakszolgálat  tevékenységi  körének  fontos  területe,  a  gyámi  tanácsadás  is
változott szeptemberben. Az eltelt idő rövidsége miatt még nem értékelhető, hogy a
tanácsadói tevékenység sérül-e, illetve mely területe szorul háttérbe. 
A  nevelőszülői  tanácsadókkal  való  együttműködés  területei  határozottabban
körvonalazódtak, a kompetencia-határok a pontosabb jogi szabályozás, a vizsgálati
szempontsorok és a szakmai szabályok elkészültével világosabbá váltak. 
A  gyermekvédelmi  törvény  2003.  január  1-től  megyei  gyermekvédelmi  szakértői
bizottság  működtetéséről  rendelkezett.  A  bizottság  2003.  augusztus  1-jén  kezdte
meg munkáját.  Feladata:  gyámhivatali  felkérésre a gyermekvédelmi  szakellátásba
kerülő/került  gyermekek egészségügyi, pszichológiai  és szociokulturális hátterének
vizsgálata,  és  ennek  alapján  javaslattétel  a  gondozási  helyre,  szükség  szerint  a
gondozási hely megváltoztatására, valamint annak megállapítása, hogy a gyermek
különleges vagy speciális bánásmódot igényel-e.

Nevelőszülői hálózat
Elkészültek  a  nevelőszülői  hálózatra  vonatkozó  szakmai  szabályok,  átdolgozásra
kerültek  a  nevelőszülői  jogviszonyt  érintő  megállapodások,  és  feltérképezték  a
különböző gondozási helyeken nevelkedő testvérek közti kapcsolatokat. 
Speciális  feladatként  jelentkezett:  a  nevelőszülőknek  járó  juttatások
felhasználásának vizsgálata, a zsebpénzellenőrzés, és a nevelőszülők információval
való ellátását szolgáló Szakszolgálati Hírlevél megjelentetése.
A gondoskodásba kerülő gyermekek számának várható növekedése miatt fejleszteni
kell  a  nevelőszülői  hálózatot,  előtérbe  helyezve  a  hivatásos  nevelőszülői
jogviszonyban foglalkoztatottak létszámának növelését. Ennek érdekében elindult a
hivatásos nevelőszülők képzése. 
A nevelőcsaládokban folyó gondozó-nevelő munka színvonala jó. Területenként két-
három családnál akadt probléma, egy-egy részterület ellátása (pl. környezeti rend, a
ruhák  minősége,  a  személyes  tárgyak  hiányosságai,  stb.)  igényel  a  jövőben
fokozottabb  odafigyelést.  Munkájukat  7  nevelőszülői  tanácsadó segíti.  Az  új
nevelőszülők képzése, a meglévők előírt továbbképzése 2004-ben továbbfolytatódik.
A vér szerinti szülők és a gondozási hely közti családgondozás 2003. augusztus 16-
tól a nevelőszülői tanácsadók munkakörébe tartozik, amelynek köszönhetően a jóléti
szolgálatok és a tanácsadók közti kölcsönös információáramlás jelentősége megnőtt.

Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly – Majsapuszta
Az intézmény működésének személyi feltételei jók. Amint a jelenleg tanulók befejezik
tanulmányaikat, a szakdolgozók 50 %-a főiskolai, illetve felsőfokú szakképesítéssel
fog rendelkezni. 
A feladatellátás tárgyi feltételei nem megfelelőek. Az épület állaga rossz, a bútorzat
elavult.  Szükség  volna  a  nagyépület  rekonstrukciójára,  valamint  a  zsúfoltság
csökkentése  és  a  szakmai  előírások  teljesítése  érdekében  lakásotthonok
kialakítására. 
Fejlesztőközpont kezdte meg működését a múlt évben, melynek során minden lakó
órarendszerű  foglalkozásokon  vesz  részt.  A  modellkísérlet  eredménye  máris
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érzékelhető.  A  zsúfolt  körülményekhez  képest  a  szakmai  munka  eredményének
köszönhető  a  lakók  pozitív  irányú személyiségváltozása,  melynek  eredményeként
önállóságuk  folyamatosan  fejlődik,  a  sport-  és  kulturális  rendezvényeken  szép
sikereket érnek el.

Mechwart András Otthon, Belecska
Az  intézményben  zajló  rekonstrukció  múlt  év  végén  befejeződött.  Ennek
köszönhetően az ellátottak életkörülményei jelentősen javultak. 
Az otthonban eddig 55 fő ellátottról gondoskodtak. Ez a létszám kibővült 115 főre,
ide költözött Pálfáról 60 lakó. A korábbiakban az otthon dolgozóinak létszáma elérte
a szakmai rendeletben előírt létszám 100%-át. A költözés után ez a szám lecsökkent
75 %-ra.
A beköltöző 60 fő ellátása rendkívül nagy terhet ró a személyzetre. A gondok zöme
nem  csak  a  megnövekedett  létszámból  ered,  hanem  főként  abból,  hogy  a
fogyatékkal  élő  emberek életében bekövetkező  változások magatartásproblémákat
idéztek  elő.  Az arányaiban  lecsökkent  személyzet  nehezen  birkózik  meg a  lakók
számával hatványozottan emelkedő problémákkal. Sajnos veszélybe kerültek a régi
lakókkal elért eredmények is az elégtelen gondozói létszám miatt. 
A nehézségek ellenére a lakók fizikai ellátása nem csorbult.  A szakdolgozók célul
tűzték  ki  az  új  lakók  sikeres beilleszkedését  új  környezetükbe.  Ennek  érdekében
folyamatos továbbképzéseken, oktatáson vesznek részt.

Fogyatékosok Otthona, Pálfa
Az intézményben zajlik a rekonstrukció. Az eredetileg 250 férőhelyes otthonban már
csak 150-en élnek a jogszabályi feltételeknek megfelelően. Az építkezésnek átadott
területek  miatt  azonban  a  lecsökkent  ellátotti  létszám  ellenére  a  lakókat  csak
összezsúfolva  lehet  elhelyezni.  A  helyhiány  miatt  beszűkült  a  foglalkoztatási
lehetőség is, csak egy foglalkoztató helyiség maradt a kézműves és a zeneterápiára,
egy pedig a munka jellegű foglalkoztatásra. 
A helyhiány azonban nem lehet gátja a hagyományos sport- és kulturális programok
folytatásának. A lakók rendszeresen részt vesznek sport- és kulturális eseményeken,
táboroznak.
A sporttörvény változása miatt  a jövőben csak az vehet részt sportversenyen, aki
valamilyen  egyesület  igazolt  tagja,  ezért  létrehozták  a  Setesuta  Kulturális  és
Sportegyesületet. 
A tárgyi feltételek javításához a Pálfai Értelmileg Sérültekért Alapítvány és a „Szent
Vitus a Halmozottan Sérültekért” Alapítvány jelentősen hozzájárul.

 „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon, Bonyhád
Az otthonban pszichiátriai betegek és értelmi fogyatékkal élők egyaránt vannak. Az
intézmény címzett  támogatás segítségével  hamarosan átalakításra kerül,  melynek
során az eltérő állapotú lakókat egymástól elkülönítetten lehet elhelyezni. 
A rekonstrukció végére az ellátotti létszám 150-re fog csökkenni, jelenleg azonban a
lakók  zsúfoltan  vannak  elhelyezve,  nagy  létszámú  szobákban.  Emiatt  nincs
lehetőség a speciális szükségletű – gyakran agresszív, ön- és közveszélyes – lakó
elkülönítésére,  ami  megnehezíti  a  többi  lakó  életfeltételeit  és  a  dolgozók
munkakörülményeit. A mentálhigiénés és az ápolószemélyzet együttműködésének,
az  új  szakmai  programok  bevezetésének  (videó-tréning  program,  zeneterápia,
Snoezelen-terápia,  kézműves  foglalkozások)  köszönhetően  a  szakmai  munka
színvonala jó.  Az otthonban élénk sport- és kulturális élet zajlik, biztosított a hitélet
gyakorlása.
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Hétszínvilág Otthon, Szekszárd
Az intézményben még nem fejeződött be a rekonstrukció, nem készült el a konyha
és a mosoda. Ez megnehezíti és megdrágítja a lakók fizikai ellátását. 
Az  otthon  vegyes  profilú,  kis-  és  nagykorú  súlyos-  és  középsúlyos  értelmi
fogyatékosok élnek itt,  valamint Pálfáról ideköltözött a 40 férőhelyes rehabilitációs
részleg,  ahol  jó  képességű  fiatal  felnőttek  laknak.  A  háromféle  ellátotti  csoport
mindegyike  más-más  szakértelmet  kíván.  A  meglévő  szakembereknek  fel  kellett
készülniük az új feladatokra. Ez a tanulási folyamat még mindig zajlik. 
Az  ápoló-gondozó  részlegen  folytatják  a  megkezdett  szakmai  munkát  az  egyéni
fejlesztési  terveknek  megfelelően.  A  rehabilitációs  részleg  lakói  minden  nap
dolgoznak  a  Fővárosi  Kézműipari  Rt.  alkalmazásában.  Szabadidejük  hasznos
eltöltésében, az önálló életre való felkészítésükben nyújtanak segítséget a részleg
dolgozói.  Hogy  ez  a  munka  minél  sikeresebb  legyen,  és  megvalósuljon  a  lakók
rehabilitációja, gyakran mennek el olyan intézményekbe tapasztalatszerzésre, ahol
már régebb óta végzik ezt a feladatot.

Pszichiátriai Betegek Otthona, Máza
A  mázai  otthonban  krónikus  pszichiátriai  betegek  ellátása  folyik,  férőhelyeinek
száma 50 fő.
Az elmúlt években történt intézményi átalakítások eredményeként jött létre a belső
folyosó, a dohányzó helyiség, egy orvosi és egy betegszoba, valamint a társalgó és a
foglalkozató. Minőségi változáson estek át a fürdőszobák és a wc-k, ami jelentősen
megkönnyítette a dolgozók és a lakók életét egyaránt. 
A gondozás ún.  családmodell  keretében történik,  melynek lényege,  hogy minden
nővérhez tartozik három-négy lakó, akivel kis családot alkot. A tapasztalatok nagyon
kedvezőek. A lakók és hozzátartozóik is jelzik elégedettségüket, és észrevettek már
pozitív változást. 
Pályázati  pénzből  egy  korongozó  foglalkoztató  kialakítása  kezdődött  el,  melynek
befejezésére és üzembe helyezésére 2003-ban újabb pályázatot nyújtottak be. 
Az intézmény ideiglenes  működési  engedéllyel  rendelkezik.  A végleges működési
engedély  feltétele  többek  között  az  akadálymentesítés  megoldása,  valamint  a
lakószobákban  biztosítani  kell  az  ellátottankénti  minimális  hat  négyzetmétert,
továbbá  1 fő  szakdolgozói  létszámfejlesztés  szükséges.  A szakdolgozók körében
100 %-os a szakképesítés. 
A  szakmai  munka  színvonalának  emeléséhez  azonban  a  tevékenységi  kör
bővítésére van szükség, mint például: lakóotthon, munkakönyves foglalkoztatás.

Idősek Otthona, Értény
Az értényi otthonban idős személyek ápolása-gondozása folyik 55 férőhelyen. Ezen
belül  10  fő  hajléktalan,  idős  de  nem  szenvedélybeteg  gondozott  ellátására  van
lehetőség. Az új profil  beállításával a feladatok is megnövekedtek,  így a speciális
mentálhigiénés  ellátásról  is  gondoskodni  kell.  Az  ehhez  szükséges  2  fő  szakmai
létszámot 2003-ban a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” c.
pályázaton megnyerte az intézmény. 
A  gondozási  feladatok  ellátása  során  messzemenően  figyelembe  kell  venni  az
önellátó  képességet  a  lakók  különböző  személyiségét,  illetve  azt,  hogy  különféle
betegségekben szenvednek (magas az alkoholisták, fekvőbetegek és az inkontinens
betegek száma). Éppen ezért fontos az egyedi gondozási tervre épülő munka.
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A  tárgyi  feltételek  kedvező  változása  az  ellátás  színvonalának  javulását
eredményezte  (pl.  mosoda  felújítása,  mosó  és  szárító  gépek  cseréje,  konyha
korszerűsítése, akadálymentesítés érdekében 120 m belső út épült).
A feladatellátás személyi feltételeiben az előző  évhez képest javulás állt  be, de a
szakmai rendeletben előírt létszámnorma még így sem biztosított. A szakdolgozók
szakképesítési aránya évek óta 100 %-os.
A  végleges  működési  engedély  kiadásához  szükséges  az  akadálymentes
közlekedés  feltételeinek  biztosítása  az  intézmény  egész  területén,  valamint  a
lakószobákban biztosítani kell az ellátottankénti minimális hat négyzetmétert.

Idősek Otthona, Szekszárd-Palánk
A gondozottak ellátása két  pavilonban 28-28 férőhelyen történik.  A II.  pavilonban
nyertek  elhelyezést  az  időskori  demenciában  szenvedő  lakók.  Az  új  profil
beállításával  megnövekedett  feladatokat  kell  ellátni,  így a  mentálhigiénés  csoport
létrehozása után a szakszemélyzetre is új feladat vár.
Az intézményben fontos az egyedi gondozási tervre épülő munka, mert minden lakó
más személyiség és ezen kívül  más betegségben  szenved.  A lakókat  egészségi
állapotuk,  gondozási  szükségletük  szerint  helyezik  el,  hogy  biztosítva  legyen
számukra a nyugalmas légkör, és a szakszerű gondozás. 
Tekintettel arra, hogy sok az ágyban fekvő, a viszonylag fiatalabb lakó, illetve magas
az alkoholisták száma, ezért az intézetben nagy gondot kell fordítani az ápolásra, és
a lakók mozgatására.
A lakók  életkora  és  rossz egészségi  állapota  intézeten  belüli  foglalkoztatást  tesz
szükségessé,  a  közösségi  együttlétekre  egy  társalgó  és  a  foglalkoztató  áll
rendelkezésre.  Az ápoló személyzet szakképzettsége megfelelő, 100 %-os.
Az intézmény  tárgyi  feltételeinek  javulása  az  elmúlt  években  kedvező  tendenciát
mutatott. Az átalakítások során elkészült a dolgozók részére egy korszerű öltöző és
fürdőszoba. Pályázati pénzből  bútorcserére, mozgássérült WC-fürdő kialakítására, a
szobák  műpadlózására,  a  járda  megépítésére  került  sor.  Az  elavult  nővérhívó
rendszer  korszerűsítése  megtörtént,  valamint  felszerelésre  került  a  demenciában
szenvedők felügyeletét biztosító kapu-beléptető rendszer.
Az intézet bővítése esetén feltétlenül szükséges lenne konyhaüzem kialakítása, mely
arra szolgálna, hogy az intézeti lakók helyben a nekik megfelelő ételt megkaphassák,
ezen kívül szükség lenne egy konténer raktár felállítására az intézet területén, mert
nem megoldott a raktározás.

Csilla Von Boeselager Otthon, Alsótengelic
Az  alsótengelici  otthon  szenvedélybetegek  ápoló-gondozó  részlegén  azoknak  a
személyeknek  az  ápolását,  gondozását  végzik,  akik  szomatikus  és  mentális
állapotukban  stabilizáló,  illetve  javító  kezelést  igényelnek,  önálló  életvitelre
ideiglenesen  nem  képesek,  de  a  külön  jogszabályban  meghatározott  kötelező
intézeti gyógykezelésre nem szorulnak.
A  szenvedélybetegek  rehabilitációs  részlegén  azokat  a  18.  életévüket  betöltött
szenvedélybetegeket  látják  el,  akik  rendszeres,  vagy akut  gyógyintézeti  kezelésre
nem szorulnak és utógondozásukra nincs más mód.
Az intézmény 100 férőhelyes. A lakók elhelyezése 3 épületben történik; a 3 épület 3
gondozási  egységet  is  jelent  egyben.  A  szakdolgozói  létszám  32  fő.  A
szakképzettségi arány 97 %.
A  gondozottak  állapotának  változásait  a  nővérek  a  gondozási  illetve  ápolási
dokumentumokban rögzítik. Ápolási tervet csak azoknál a lakóknál vezetnek, akiknél
szükséges. Az intézményben számítógépes gyógyszerprogram működik. A tengelici
háziorvos heti négy alkalommal rendel az intézményben. Szekszárdról havonta egy
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alkalommal bőrgyógyász jár ki  az otthonba.  A mentálhigiénés ellátás keretében a
lakóknak  többek  között  kirándulásokat,  farsangi  bált,  szüreti  bált,  karácsonyi
ünnepséget szerveznek. 
A  rehabilitációs  tevékenység  keretében  az  intézményben  háromféle  típusú
foglalkozás  van:  munkavégzési,  képzési  és  terápiás  célú.  Munkavégzés  célú
foglalkoztatás  az  intézmény  működési  körén  belül  végzett  munka  (pl  kertészeti),
valamint  más  szervezet  részére  végzett  munka  (pl.  papírzsebkendő  hajtogatás).
Ezekért a tevékenységekért a lakók munkajutalmat kapnak. Ha a lakó más szervezet
részére végez munkát, akkor előtakarékossági szerződést kötnek vele. Képzési célú
foglalkoztatás  az  intézményben  a  szövőipari  képzés.  Délelőttönként  kötelező
munkaterápia  van,  délutánonként  pedig  a  lakók  munkaterápián  vagy
csoportfoglalkozáson  vesznek  részt.  A  terápiás  célú  foglalkoztatás  során  a  lakók
terápiás jutalomban részesülnek és a munkáltatók terápiás szerződést kötnek velük.
A rehabilitációs részlegen lakók számára egyéni rehabilitációs program készül.

Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék
A  bátaszéki  idősek  otthona  alapfeladata  körében  azoknak  a  nyugdíjkorhatárt  –
egészségügyi  indok  alapján  18.  életévet  –  betöltött  személyeknek  az  ápolását-
gondozását végzi, akik rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, életkoruk,
egészségi  állapotuk,  szociális  helyzetük  miatt  rászorultak  és  önmaguk  ellátására
nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek.
Az intézmény 100 férőhelyes, melyből 50 férőhelyen emelt szintű ellátást nyújtanak,
1-2  ágyas  szobákkal,  önálló  fürdőszobával  és  WC-vel.  A  másik  gondozási
egységben 1-4 ágyas szobák vannak; ez a rész közös használatú fürdőszobákkal és
közösségi térrel egészül ki.
A szakdolgozói létszám 32 fő, igazgatóval együtt. A szakképzettségi arány 89, 3 %.
Az ápolás-gondozás egyéni gondozási illetve ápolási terv alapján történik. 
A gondozási terveknél a célok megvalósulását évenként ellenőrzik, ha szükséges, új
célokat  tűznek  ki.  A  háziorvosi  teendőket  a  bátaszéki  orvos  látja  el  heti  három
alkalommal a helyszínen. Biztosítják a szakorvosi ellátást is: pszichiáter havonta, a
gyógytornász és a fizikoterapeuta igény szerint  látja el  a helyszínen a betegeket.
Gyógyítást segítő eszközökkel jól felszerelt az otthon. Az intézmény a teljes ellátás
részeként  biztosítja  az  alapgyógyszerek  körét,  ezen  felül  a  jövedelmi  viszonyok
függvényében járulnak hozzá a gyógyszerköltségekhez.  A mentálhigiénés  csoport
heti és havi munkaterv alapján dolgozik; a demens lakókkal külön foglalkoznak. A
mentális állapot felmérését elkészítik valamennyi lakóról, és ez alapján külön egyéni
gondozási  terv  készül.  A  szabadidős  programok  közül  kiemelendő  a  főzőklub,  a
kézimunka,  a kirándulások,  a dalkör és a torna.  A vallásgyakorlást imaórákkal  és
istentiszteletekkel biztosítja az otthon. A különböző ünnepeket, valamint a születés-
és névnapokat is megtartják az intézményben.

Szent András Otthon, Dunaföldvár
A  dunaföldvári  idősek  otthona  alapfeladata  körében  végzi  azoknak  a
nyugdíjkorhatárt – egészségügyi indok alapján 18. életévet – betöltött személyeknek
az  ápolását-gondozását,  akik  rendszeres  gyógyintézeti  kezelést  nem  igényelnek,
életkoruk,  egészségi  állapotuk,  szociális  helyzetük  miatt  rászorultak  és  önmaguk
ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek.
A  bölcskei  pszichiátriai  részleg  alapfeladata  körében végzi  azoknak  a  krónikus
pszichiátriai betegeknek az ellátását, akik az ellátás igénybevételének időpontjában
nem  veszélyeztető  állapotúak,  akut  gyógyintézeti  kezelést  nem  igényelnek,  és
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egészségi  állapotuk,  valamint  szociális  helyzetük  miatt  önmaguk  ellátására
segítséggel sem képesek.
Az idősek otthona 60 férőhelyes, a bölcskei részleg pedig 70 férőhelyes.
 A szakképzettségi arány mindkét helyen 100 %-os.
Az idősek otthonában a gondozottak állapotának változásait a nővérek a gondozási
illetve ápolási dokumentumokban rögzítik. Az intézmény orvosa hetente vizitel négy
órában.  Pszichiáter  szakorvos  havonta  vizitel,  illetve  egyéb  más  szakorvos
(ortopédus,  szemész,  bőrgyógyász)  szükség  esetén  keresi  fel  a  lakókat.  A
foglalkoztatás  keretében  a  lakók  számára  biztosított  többek  között  a  torna,
zenehallgatás, manuális foglalkozások. Rendszeresen megtartják a lakók névnapját,
az  aktuális  ünnepeket.  Lehetőség  van  a  vallásgyakorlásra  is  (katolikus  mise,
református istentisztelet).
A pszichiátriai részlegen a gondozás célja a beteg emberek ápolása a jól beállított
és  rendszeresen  kontrollált  gyógyszeres  terápia  betartása,  a  betegek
életminőségének szinten tartása, illetve a rehabilitáció lehetőségének biztosítása. A
háziorvos heti 8 órában látja el a betegeket. A pszichiátriai és neurológiai szakellátás
havonta biztosított. A foglalkoztatás keretében vannak nagycsoportos foglalkozások,
zenehallgatás, tánc, manuális tevékenységek, drámapedagógia.

Módszertani Otthon, Gyönk
A gyönki módszertani otthon alapfeladata körében végzi azoknak a nyugdíjkorhatárt
–  egészségügyi  indok  alapján  18.  életévet  –  betöltött  személyeknek  az  ápolás-
gondozását,  akik  rendszeres  gyógyintézeti  kezelést  nem  igényelnek,  életkoruk,
egészségi  állapotuk,  szociális  helyzetük  miatt  rászorultak  és  önmaguk  ellátására
nem  vagy csak  folyamatos  segítséggel  képesek.  A  Tolna  Megyei  Önkormányzat
Közgyűlése  1992-ben  bővítette  az  intézmény  tevékenységi  körét  a  megyei
módszertani feladatok ellátásával.
Az otthon 225 férőhelyes, az ellátottak ápolása-gondozása hét épületben folyik. A
demens ellátást 2003 január 1-től végzi az otthon.
A szakmai létszám 63 fő, a szakképzettségi arány 95 %.
Az  orvosi  feladatokat  két  háziorvos  látja  el,  naponta  van  rendelés.  Szakorvosi
konzíliumra  pszichiáter  szakorvost  foglalkoztatnak,  kórházi  rendelőintézeti  háttér
Szekszárdon biztosított. Az intézményben számítógépes gyógyszernyilvántartás van.
A  nővérek  a  gondozási  illetve  ápolási  dokumentumokban  rögzítik  a  gondozottak
állapotának  változásait.  A  foglalkoztatás  keretében  nagyon  fontosak  a  kreatív
foglalkozások (rajzolás, festés), a gyógyító célú játékok (memória és fejlesztő játék),
zene  és  mozgásterápia  a  demens  betegek  körében.  A  lelki  gondozást  segíti  a
település három lelkésze, a szertartások rendszeresek.
A  gyönki  önkormányzattal  kötött  megállapodás  alapján  az  Alapító  Okiratnak
megfelelően  végzi  az  intézmény  a  településen  élő  idősek  étkeztetését  és  házi
segítségnyújtását.
A  módszertani  feladatok  keretében  az  otthon  az  alábbi  tevékenységeket  végzi:
segítségnyújtás  új  ellátások  megszervezésében,  új  módszerek  bevezetésében;
információgyűjtés  a  megye  szociális  ellátórendszerének  sajátosságairól,
tevékenységükről;  szakértői  feladat  ellátása  a  szociális  intézmények  szakmai
ellenőrzésében;  segítségnyújtás  a  fenntartó  részére  új  szervezeti  formák
kialakításában;  a  megyében  lévő  szociális  intézmények  szakmai  munkájának
segítése, tanácsadás; javaslat kidolgozása a hiányzó ellátások megszervezésére, a
szociális ellátórendszer fejlesztésére; részvétel az ESZCSM által szervezett szakmai
programok lebonyolításában, megszervezésében.
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Idősek Otthona, Sárpilis
A sárpilisi idősek otthona alapfeladata körében végzi azoknak a nyugdíjkorhatárt –
egészségügyi  indok  alapján  18.  életévet  –  betöltött  személyeknek  az  ápolását-
gondozását,  akik  rendszeres  gyógyintézeti  kezelést  nem  igényelnek,  életkoruk,
egészségi  állapotuk,  szociális  helyzetük  miatt  rászorultak  és  önmaguk  ellátására
nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek.
Az otthon hetven fő ápolását-gondozását végzi. A lakók elhelyezése két épületben
történik. 
A szakmai létszám 19 fő. A szakképzettségi arány 95 %-os.
A  gondozottak  állapotának  változásait  a  nővérek  a  gondozási  illetve  ápolási
dokumentumokban  rögzítik.  Ápolási  tervet  csak  azoknál  a  lakóknál  készítenek,
akiknél szükséges. Az intézmény 1 fő  háziorvos-belgyógyász szakorvost alkalmaz,
aki Decsről  jár ki heti 2X2 órában illetve szükség szerint. Az otthon pszichiátert is
alkalmaz megbízási szerződéssel,  aki  havi  két alkalommal megy az intézménybe.
Tüdőszűrés évente van az otthonban. Vérvizsgálat és bőrgyógyászati szűrővizsgálat
alkalmanként van az intézményben. Az otthon a teljes ellátás részeként biztosítja az
alapgyógyszerek  körét,  ezen  felül  a  jövedelmi  viszonyok  függvényében  járulnak
hozzá a gyógyszerköltségekhez. A mentálhigiénés csoport a lakók számára közös
összejöveteleket szervez (pl. szalonnasütés, halászléfőzés). Havi rendszerességgel
megünneplik  a  név  –  és  születésnapokat.  Videovetítés,  kártyajáték,  vetélkedő,
reggeli  torna,  felolvasások,  ajándékkészítés  teszi  színessé  a  hétköznapokat.  A
különböző ünnepeket is megtartják az otthonban és gyakoriak a kirándulások is. A
vallásgyakorlást biztosítják, a katolikus pap hetente misét tart az otthonban.

Balassa János Kórház, Szekszárd
A Balassa János Kórház fő  feladata a járó- és fekvőbeteg szakellátás biztosítása
helyi, illetve egyes szakmákban megyei szinten.
A  gyógyító-megelőző  tevékenységen  kívül  oktatási,  szakképzési  feladatokat  is
ellátnak. Az intézményhez 7 telephely tartozik, ahol a tevékenység folyik. 
Az engedélyezett ágyak száma: 1097 (ebből 875 aktív és 222 krónikus)
A  járóbeteg  szakellátást  109  szakrendelésen/ambulancián  végzik.  A  fekvőbeteg
ellátás  keretében néhány szakterület  kivételével  (mellkas  sebészet,  idegsebészet,
radioterápia és rehabilitáció) az ellátás egész skáláját biztosítják a betegeknek.
Az ápolási  napok  száma 2003-ban  256.419,  az ágykihasználtság 81 %-ot  volt  a
kórházban. A járóbeteg szakellátás forgalmi adatai – az előző évihez képest 4 %-kal
emelkedtek, (788.555 esetet jelent) a beavatkozások száma pedig 14 %-kal.
A laborban az elmúlt évben 1.146.180 kémiai analízis történt, az izotóplaborban a
vizsgálatok  száma  39.045  volt,  65.132  röntgenvizsgálat,  a  kórbonctani  osztályon
11.337 kórszövettani és 15.277 citológiai vizsgálat történt.
A  lefolytatott  betegelégedettségi  vizsgálatok  –  osztályonként  eltérő  megítélése
mellett – jó eredményeket hoztak.
Az orvosok statisztikai létszáma 2003. évben 201 fő volt, a fluktuáció 10,9 %-os volt.
A betöltetlen állások száma 19 fő.
A szakképzési  rendszerben 36 orvos vett  részt,  valamint  2003.  évben 5-en első,
négyen ráépített vizsgát tettek.
Az ápolói létszám 963 fő, ebből 501 fő dolgozik betegágy mellett. A fluktuáció 10,3
%-os volt az elmúlt évben. A betöltetlen állások száma 11.
A szakdolgozói hiány az intenzív osztályon jelentkezik leginkább. Eü. szakképesítést
51  dolgozó  szerzett,  7-en  főiskolai  (diplomás  ápoló)  és  3-an  egyetemi  okleveles
ápolói végzettséget.
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Az intézményi beruházásokra és felújításokra 331.637 ezer Ft-ot költöttek, melyből
az  orvostechnikai  eszközök  értéke  170  m  Ft-ot  tesz  ki.  Mindez  a  betegellátást
nagyban javította. 
Az épületek és a műtők elöregedtek, a biztonságos munka feltételei alig biztosítottak.
A szakmai minimum feltételek egy része hiányzik és csak jelentős beruházásokkal
lenne biztosított.
A belgyógyászati tömbben a B és C épületekben sürgős felújításra lenne szükség,
amit a kórház saját erőből megoldani nem tud.
Összességében elmondható, hogy a kórház a rossz gazdasági kondíciók mellett is
biztosítani  tudta a gyógyítás alapvető  feltételeit  és a technikai feltéttelek a vártnál
jobban fejlődtek.
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