SEPISZENTGYÖRGYI FIÓK – Idősgondozó Ágazat
Beszámoló: 2016. - első félév

OTTHONI IDŐS- ÉS
BETEGGONDOZÁS
Legmeghatározóbb tevékenységünk, szolgálatunkkal
51 faluban és 3 városban, összesen 54 településen
vagyunk jelen napi rendszeresseggel.
17 szolgálati autó segítségével 24 szakember végezte
terepen,
8
szakember
adminisztrációban
és
koordinációban ezt az átfogó szolciális ellátást
Kovászna megyében. Havonta átlagosan 961 idős és
beteg rászorulón segítettünk, ebből átlagosan 489
személyt hetente többszöri ellátással, míg havonta
átlagosan 472 személyt alkalomszerűen, havi 1-4
alkalommal. Ebből állami támogatásban részesültek
havonta 167 -en, ellátásuk 60%-át támogatta
Szociálügyi Minisztérium normatív támogatás formájában.
Eredmények és számadatok havi részletes táblázatban:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június

Rendszeres ellátott
személyek (heti 1-5
alkalommal)

Alkalmi ellátott
személyek (havi 1-4
alkalommal)

Összes
ellátott

483
486
487
489
493
496

428
396
527
485
517
481

991
882
1014
974
1010
977

Területi kiterjedés - ellátott települések
Község / Város

Hozzátartozó települések

Sepsiszentgyörgy
Barót
Bodok
Barátos
Réty
Kommandó
Kovászna
Gelence
Gidófalva
Sepsiköröspatak
Árkos
Illyefalva
Nagyajta
Bardóc
Vargyas
Nagybacon
Borosnyó
Zágon

Sepsiszentgyörgy, Kilyén, Szépmező
Barót, Bodos, Bibarcfalva, Felsőrákos, Köpec, Miklósvár
Bodok, Oltszem, Zalán
Barátos, Páké, Telek
Réty, Komolló, Bita, Egerpatak, Szacsva
Kommandó
Kovászna, Csomakörös
Gelence, Haraly
Gidófalva, Zoltán, Fotos, Angyalos
Sepsiköröspatak, Kálnok
Árkos
Illyefalva, Szentkirály, Aldoboly
Nagyajta, Középajta
Bardoc, Olasztelek, Erdőfüle, Székelyszáldobos
Vargyas
Nagybacon, Kisbacon, Szárazajta, Magyarhermány, Uzonkafürdő
Nagyborosnyó, Kisborosnyó, Lécfalva, Cófalva, Kurtapatak
Zágon, Papolc

18 helyi önkormányzat támogatta egyéni keretszerződesek szerint a havi szolgálat
fenntartását, közülük 14 emelt összeggel a rendkívüli anyagi helyzet miatt. Az állami
(minisztériumi) támogatást február 15-től nyertük el, sokkal kevesebb összeget, mint
2015-ben, ezért nem tudtunk új munkapontot nyitni az év első felében. A pénzügyi
stabilitás volt a kiemelt cél, átdolgoztuk és csökkentettük a tervezett költségvetést, de
remélhetően az év második felében el tudjuk készíteni az új munkapont megnyitást,
ennek megbeszélése folyamatban van.
Első féléves támogatásaink megoszlása forrásonként:
fundraising önrész,
57.508
rendkívüli
lej
segély BGA,

külföldi
adományok,
96.942 lej
HEKS,
75.000 lej

71.197 lej

vidéki
tanácsok,
257.250 lej
szubvenció (L
34), 90.524 lej
megyei tanács,
22.900 lej

SZOCIÁLIS MOSODAI SZOLGÁLAT

Hónap

Mosások száma

Január
Február
Március
Április
Május
Június

54
63
83
95
83
95

Az otthoni gondozó szolgálatot kiegészíti az ellátott
idős és beteg személyek számára létrehozott mosodai
szolgálat, amelyet a baróti és a kommandoi mosodánk
segítségével latunk el. A mosodai szolgalatot a
helybéli ápolóink vegzik el.
Eredményeink:
473 kimosott és kivasalt csomag ruha.

SEGÉDESZKÖZKÖLCSÖNZÉS
Hónap

Kiadott segédeszközök
17
21
30
24
26
11

Január
Február
Március
Április
Május
Június

Hat vidéki kisraktáron keresztül és a
sepsiszentgyörgyi
koordinációk
központból is végezzük a folyamatos
segédeszközkölcsönzést. Évente használt
segédeszközöket
kapunk
külföldi
adományozóktól, amelyeket rászorulók
használnak.
Eredmények: 129 idén kiadott és már
használatban lévő 232.

IDŐSKLUBBOK
Programunk, azoknak az idősödő személyeknek szól, akik nyugdíjasként szeretnék
mindennapjaikat színesebbé, tartalmasabbá tenni, barátokat, ismerősöket szeretnének
találni, akik megőriznék testi és szellemi frissességüket, akik szívesen vennének részt
kulturális és szabadidős programokon, akik szeretnek társasjátékozni, kártyázni, zen és
műsorokon, ünnepi megemlékezéseken részt venni és nem utolsó sorban, akik
szeretnének egy közösség hasznos tagjává válni. Két ilyen csoport működik jelenleg:
- Baróti „Boróka” Nyugdíjas Kör
A találkozások hetente, kedden 11 órától 13 óráig tartanak a baróti otthongondozói
irodánk épületeben.
- Sepsiszentgyörgyi „Nyugisok(k)” Kör
A Sepsiszentgyörgy Belvárosi Református Egyházközség és Alapítványunk
kezdeményezésével indult januárban a második nyugdíjas csoportunkként a program.
Minden héten csütörtökön 11 órától 13 óráig tartanak.

Helység:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június

Baróti „Boróka” Nyugdíjas Kör
Alkalmak
száma
3
3
7
5
4
3

Átlag egy
alkalommal
résztvevők száma
24
22
24
18
21
23

Sepsiszentgyörgyi „Nyugisok(k)” Kör
Alkalmak
száma
3
3
5
4
4
3

Átlag egy
alkalommal
résztvevők száma
17
16
16
14
14
12

ÖNSEGÍTŐ CSOPORTOK
Az gyászfeldolgozó önsegítő csoportfoglalkozasainkat 2014-ben kezdtük el
Sepsiszentgyörgyön és Baróton szeretteiket elveszített személyek részére. A
csoportfoglalkozás célja egy olyan biztonságos légkört teremteni, ahol sorstársakkal
van lehetőség találkozni, akik hasonló érzéseket élnek meg. Az első félévben egy
gyászfeldolgozó csoportunk volt. A csoportmunkára kéthetente, hétfőnként 10 órától
került sor, időtartama pedig másfél-két óra volt. Összesen 12 csoport – alkalom volt
pszihológus kolleganőnk vezetésével, segítségével. A témakörök, amelyet együtt
végigjárnak, megbeszélnek: ismerkedés, a bizalom megteremtése, önbizalom növelés
(én-erősítés), gyászismertetés, gyászmunka és jövőkép kialakítás. Alkalmanként 4
személy vett részt.

RENDEZVÉNYEK - KÉPZÉSEK
Június 9.-én a „Pro Hospice” Erasmus EU-Projektünk
zárókonferenciáját tartottuk meg, amelyen a külföldi
partnerszervezetek küldöttségével együtt, összeségében 95
szakember vett részt az illyefalvi KIDA központban.

