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Tiszte|tCím!
a Polgármester
Lutheru' 20' fsz 2.) képviseletében,
A Közösségi Misszió (5600Békéscsaba,
a
íromtájékoztatólevelem a tiszte1tKépviseló{estiiletnek,
asszonyismételtmegkeresésére
működő eleki székhelyűHumán Szolgáltató Központunk
Közösségi Misszió ferrrrtart.ásában
Úttörő u' 69.) szakmai
(székhelye:5742E|ek, Gyulai út l8. telephelye:5741 KéÍegyháza,
munkájánól Kétegyháaanagyközségben'
szolgií1tatiísiköre az elmúlt idószakban nem vá|tozott, továbbra is a
Az iÍltézÍnény
Úttorő u. 69') elérhetószolgáJtatások
álló helységen(574l Kétegyhríza,
telephelyerr/nyitva
fogyatékosszemélyekilletve pszichiátriai betegek
közé az etkeztetés'hazi segítségnyújtás,
tartozik.
nappaliel|átrísa
Jelenleg a fogyatékosszemélyeknappali ellátását igénylók szárna 20 fő, a pszichiátriai
betegeknappaliellátástigénylőkszríma10 fó.
közé tartozik az igényszerint meleg élelem
nappali ellátásainak szolgrí'ltatásai
Az intézmény
alapellátás
biztosítása,szabadidós programok szervezése,a sztikségszerint az egészségügyi
a hivatalosügyek intézésének
a szakellátásokhozva|ó hozzájtltÁssegítése,
megszervezése'
segítése,speciális önszerveződő
segítése,életvitelÍevonatkozó tanácsadás,életvezetés
segítése.
működésének,szervezésének
csoportoktiímogat{ísa
Az inÍezménya napközbeni tartózkodást, tisz|álkodtíst,egyéni sztikségletekrealapozott
gondozási munkával biztosítja ami örömmel, energiával tö|ti fe| az ott tartózkodók testét'
lelkét.Rendszeresa fodriászat'masszírozásami népszeníeleme a szolgráltatásnak'Az elmúlt
nyújtóprogramotszerveztiink - a teljességigénye
időszakban több olyan maradandóélmén1t
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
aktívrészvétellelfogadtakellátottaink.
érdeklődéssel'
az idős konal járó láüísromláshoz
ellátásunk körében a mozgrísszerui.,
Az egészségügyi
is
kapcsolódó tanácsadás,valamint a gyógyászati segédeszközökhöz va|ó hozzájltás segítése
támogattaellátottainkat.
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igénylők száma jelenleg 369 fő, Az
A házi segítségnyújtás
szociális alapszolgríltatást
az inténnénya CsabakonyhaKft egyéb
étkeáetésben
ellátottak szátrna:164 fő. Az étkeúetést
főzőhe1yá]tal biztositja az ellátottainknak.
a héai segítségnyújtás
valamint a nappali ellátások ottétkezésnélkiil
Az intézrnényben
(intézményitérítési
díj ellátiísi napra vetítve
vehetőek igénybe,az étkeztetés
térítésmentesen
térítési
díjnapi díjakiszállításköltségenélkül500
kiszállításköltségével510 Ft, intézményi
(ottétkezést
igénylőkintézményi
térítési
dda 510 Ft/
Ft) ésa nappaliellátások ottétkezéssel
ellátásinap) térítéskötelesek.
Az intézményműködése a szolgiíltatásokbiztosításával34 fő kétegyházilakosnak binosít
.
munkahelyet, 20 fő társadalmi gondozónak megbízási díjaítisáeletdíjat,Az íntézmény
(2 Íő rendelkezik felmentéssel),de mivel a
uánya 100%o
településrevetített- szakképesítési
de arrrrakfenntartásais fontos,ezért
fenntartónaknem csak a minőségimunka megteremtése,
vesznek résá mrrnkavállalóink.
a korábbi idószakhoz hasonlóan szakmai továbbképzéseken
is szerepetvállalni, így a HumrínSzolgáltató
IgyekszÍinka nagyközségtarsadalmiéletében
Központ dolgozói immrír harmadik éve rendszeresenvesznek részt a kétegyháaipogácsa
fesztiválonésa nemzetitinnepeken.
Megtiszteltetésvolt számunkra a településtőla közel múltbantörtént megkeresésiik,melyben
ellátottjainknak újhagymát adomrínyoztak. Ezúton is szeletnónk megköszönni
hozzilarutásllkat' a magunk és az adományban részesülő kétegyháai lakos ellátottaink
ésújabb
is. Reméljiikajövóben is partnereilehetiinkhasonlókezdeményezéseiknek
nevében
és lakosai
sikeres adományozási akciójukban lehetiink közremúködök az ÖnkoÍmérrryzat
között.
megállapítható,hogy
Munkánkat szeletettel, önzetlenül végezziJkaminek eredményeként
a
korábbi célunkat sikeresen teljesítettiik, a magunk és ellátottaink megelégedésére
településen,a településért.Reméljtik tevékenységiinkkelsikerül hozzájarulnunk a Tisáelt
yégzett áldozatos munkájához, mely munkához erőt,
Képviselő-testület KétegyhézáéÍt
enersiát éskitaÍtástkívánunk.
Kéremtájékoáatásomszíveselfogadrísát.
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