
ozossegl!'-MissZió
Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther u' 20 fsz. Z. I Te|/Íax: 66/633.01I

Kalcsó Isvánné
Polgármester Asszony
Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzata
57 41 Kétegyhaza, Főtér 9.

Tiszte|t Cím!

Targy: Táj ékoztaLás
Ikt.sz: 10.24/2013

A Közösségi Misszió (5600 Békéscsaba, Luther u' 20' fsz 2.) képviseletében, a Polgármester

asszony ismételt megkeresésére írom tájékoztató levelem a tiszte1t Képviseló{estiiletnek, a

Közösségi Misszió ferrrrtart.ásában működő eleki székhelyű Humán Szolgáltató Központunk
(székhelye: 5742 E|ek, Gyulai út l8. telephelye: 5741 KéÍegyháza, Úttörő u' 69.) szakmai

munkáj ánól Kétegyháaa nagyközsé gben'

Az iÍltézÍnény szolgií1tatiísi köre az elmúlt idószakban nem vá|tozott, továbbra is a

telephelyerr/nyitva álló helységen (574l Kétegyhríza, Úttorő u. 69') elérhetó szolgáJtatások

közé az etkeztetés' hazi segítségnyújtás, fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek

nappali el|átrísa tartozik.

Jelenleg a fogyatékos személyek nappali ellátását igénylók szárna 20 fő, a pszichiátriai

betegek nappali ellátást igénylők szríma 10 fó.

Az intézmény nappali ellátásainak szolgrí'ltatásai közé tartozik az igény szerint meleg élelem

biztosítása, szabadidós programok szervezése, a sztikség szerint az egészségügyi alapellátás

megszervezése' a szakellátásokhoz va|ó hozzájtltÁs segítése, a hivatalos ügyek intézésének

segítése, életvitelÍe vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő

csoportok tiímogat{ísa működésének, szervezésének segítése.

Az inÍezmény a napközbeni tartózkodást, tisz|álkodtíst, egyéni sztikségletekre alapozott

gondozási munkával biztosítja ami örömmel, energiával tö|ti fe| az ott tartózkodók testét'

lelkét. Rendszeres a fodriászat' masszírozás ami népszení eleme a szolgráltatásnak' Az elmúlt

időszakban több olyan maradandó élmén1t nyújtó programot szerveztiink - a teljesség igénye

nélktil kiragadva néhanyat, mint például a pósteleki kirríndulások, a nagybiínhegyesí

gyógyfiirdózés, a közös bográcsozások, cukrászda látogatások, jeles iinnepek, valarnint az

igénybe vevók névnapjai és születésnapjainak közös megi'irrneplése - amit nagy

érdeklődéssel' aktív részvétellel fogadtak ellátottaink.

Az egészségügyi ellátásunk körében a mozgrísszerui., az idős konal járó láüísromláshoz

kapcsolódó tanácsadás, valamint a gyógyászati segédeszközökhöz va|ó hozzájltás segítése is

támogatta ellátottainkat.
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A házi segítségnyújtás szociális alapszolgríltatást igénylők száma jelenleg 369 fő, Az
étkeáetésben ellátottak szátrna: 164 fő. Az étkeúetést az inténnény a Csabakonyha Kft egyéb
főzőhe1y á]tal biztositja az ellátottainknak.

Az intézrnényben a héai segítségnyújtás valamint a nappali ellátások ottétkezés nélkiil

térítésmentesen vehetőek igénybe, az étkeztetés (intézményi térítési díj ellátiísi napra vetítve
kiszállítás költségével 510 Ft, intézményi térítési díj napi díja kiszállítás költsége nélkül 500

Ft) és a nappali ellátások ottétkezéssel (ottétkezést igénylők intézményi térítési dda 510 Ft/

ellátási nap ) térítéskötelesek.

Az intézmény működése a szolgiíltatások biztosításával 34 fő kétegyházi lakosnak binosít
munkahelyet, 20 fő társadalmi gondozónak megbízási díjaítisáeletdíjat, Az íntézmény .

településre vetített - szakképesítési uánya 100%o (2 Íő rendelkezik felmentéssel), de mivel a
fenntartónak nem csak a minőségi munka megteremtése, de arrrrak fenntartása is fontos, ezért

a korábbi idószakhoz hasonlóan szakmai továbbképzéseken vesznek résá mrrnkavállalóink.

IgyekszÍink a nagyközség tarsadalmi életében is szerepet vállalni, így a Humrín Szolgáltató
Központ dolgozói immrír harmadik éve rendszeresen vesznek részt a kétegyháai pogácsa

fesztiválon és a nemzeti tinnepeken.

Megtiszteltetés volt számunkra a településtől a közel múltban történt megkeresésiik, melyben

ellátottjainknak újhagymát adomrínyoztak. Ezúton is szeletnónk megköszönni

hozzilarutásllkat' a magunk és az adományban részesülő kétegyháai lakos ellátottaink

nevében is. Reméljiik ajövóben is partnerei lehetiink hasonló kezdeményezéseiknek és újabb

sikeres adományozási akciójukban lehetiink közremúködök az ÖnkoÍmérrryzat és lakosai

között.

Munkánkat szeletettel, önzetlenül végezziJk aminek eredményeként megállapítható, hogy

korábbi célunkat sikeresen teljesítettiik, a magunk és ellátottaink megelégedésére a

településen, a településért. Reméljtik tevékenységiinkkel sikerül hozzájarulnunk a Tisáelt

Képviselő-testül et KétegyhézáéÍt yégzett áldozatos munkájához, mely munkához erőt,

enersiát és kitaÍtást kívánunk.

Kérem tájékoáatásom szíves elfogadrísát.
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