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Bevezetı: 

„Az öregekrıl való gondoskodás tehát mindenekelıtt a saját idısödı énünkkel való 

kapcsolatfelvételt, saját idınk múlásának érzékelését és életfolyamunk haladásának 

megtapasztalását jelenti.” 

Az idısödéssel járó fizikai korlátozottságot és törékenységet, valamint az idıs 

korosztály fejlıdéslélektani jellemvonásait tekintve, az idıs emberek a társadalom egyik 

veszélyeztetett populációját képezik, sajátságos szükségletekkel. 

Az idıs személyek, gazdasági, szociális, egészségügy és fizikai helyzetüktıl függıen, 

szociális ellátásban részesülnek, kiegészítve a szociális bisztosítás által nyújtott 

szolgáltatásokat, ezzel fedezve az egészségügyi és az idısödéssel járó 

veszélyeztetettségeket. 

Az idıs személyeknek joguk van a szociális szolgáltatások igényléséhez, hogy 

korlátozni tudják azokat a helyzeteket, amelyek negatív hatással vannak az életükre, 

illetve elıidézhetik a társadalmilag való kirekesztettséget. 

 E folyamat megelızéséhez valamint a szociális rendszer fejlesztéséhez a 

közintézmények, a helyi hatóságok és a civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) 

közötti partnerség megerısítésére van szükség. 

A idısügyi törvény értelmében szociális szolgáltatási csomagot kell biztosítani a 

nehézségekkel küzdı idıs személyek számára. A szociálisan rászorultak részére a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 

A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 

ellátásokat.  

A szociális szolgáltatás alap követelményei:  

• Esélyegyenlıség;  

• A választás szabadsága;  

• Személyi függetlenség;  

• Minıségi, elérhetı, rugalmas, társadalmi igényekhez igazított szolgáltatások;  

• Átlátható szolgáltatásnyújtás; 

• Titoktartás;  

• Az emberi méltóság tiszteletben tartása 

Az idıs személyek a szociális védelmi stratégiájának tárgyát képezik, amelynek oka az 

elégtelen jövedelem, az idıskorral járó betegségek, a lecsökkent társadalmi kapcsolatok 

valamint más egyéni okból kifolyólag a  társadalmi kirekesztettség veszélye fenyeget.  
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Szükségletek:  

1. Intézményesítés elkerülése, alternatív szolgáltatások fejlesztése. 

2. Az idısek szükségleteinek felmérése (geriatriai szakemberek bevonása) konkrét 

beavatkozási terv készítése 

3. Szakközpontok létrehozása fokozott függıségő idısek számára.  

4. A közvélemény tudatosítása a szépkorúak elfogadása, közösségépítés, 

közösségfejlesztés iránti elkötelezettség  

5. A közintézmények és civilszervezetek közötti együttmőködés fejlesztése, pályázatok 

lehívása 

6. Szakmai továbbképzık 

 

A megyénk helyzete: 

A demográfiai adatok szerint 2016 –ban Kovászna megye lakóssága 228.223 

személy volt, amelybıl 46.869 személy 60 év fölötti, ez az összlakosság 21,78% képezi 

 

A lakosság megoszlása életkor és lakcím szerint január 1 2017/ INS Covasna 

Kovászna megye  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

60-64 év 10933 12017 12935 13932 14172 14550 14626 

 65-69 év 10582 10489 9917 9429 9515 10015 11037 

 70-74 év 8363 8255 8597 8810 9157 9249 9126 

 75-79 év 6169 6202 6424 6526 6617 6726 6678 

 80-84 év 4114 4188 4130 4214 4198 4211 4277 

 85 év és fölötte  2466 2591 2709 2802 2908 3015 3125 
 

Sepsiszentgyörgyön az idısügyi szociális szolgáltatásokat a Zathureczky Berta 

Idısek Otthona biztosítja.  

o Bentlakásos rendszer, szolgáltatási kód 8730 CR-V-I 

o Respiro központ, szolgáltatási kód 8730 CR-V-II 

o Napközi Otthon, szolgáltatási kód 8810 CZ-V-I 

 

Az intézmény bemutatása: 

A Zathureczky Berta Központ, a Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának és a 

Közösségfejlesztési Igazgatóságnak alárendelt helyi érdekeltségő közintézmény, amely 

különálló jogi személyiséggel rendelkezik, és amelyet a 169/ 2003-as határozat alapján 

létesítettek. A központ székhelye Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan sugárút, 31 szám, 
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Kovászna megye. 

A központ vezetését, igazgatását és a szolgáltatások ellenırzését a 292/2011 számú 

törvény 41. cikkelyének 2. bekezdésének megfelelıen az igazgató, a vezetıtanács és az 

osztályvezetıkkel együtt biztosítják. A helyi érdekő közszolgáltatás meghatározatlan 

idıtartamú. 

A Zathureczky Berta központ a 17/2000 törvény, a 292/2011 törvény és a jelen 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok alapján mőködik. 

Zathureczky Berta központ adószámmal, saját bankszámlával és bélyegzıvel rendelkezik. 

Az idıs személyekkel való szociális munkát a 17/2000, 292/2011 törvények 

szabályozzák. A Közösségfejlesztési Igazgatóság szociális szolgáltatóként az AF 000094-es 

számú 2014.05.16-os akkreditációs engedélyel rendelkezik amelyet a 197/2012-es 

Törvény elıírásai szerint állítottak ki. 

A Zathureczky Berta Központ mőködési engedélyei: 

a Közegészségügyi Igazgatóság által kibocsájtott 9462/16.01.2017 számú egészségügyi 

engedély 

Állategészségügyi és az élelmiszerek biztonságáért felelıs Igazgatóság által kibocsájtott 

VA 555/10.01.2017-as számú engedély,  

a Kovászna Megye Tőzoltósága által kibocsájtott 12 szám /2017/SU engedély. 

 

Mőködési engedélyek:  

o Bentlakásos rendszer idıs személyek számára - szociális szolgáltatási kód 8730 

CR-V-I  LF széria 0004251 szám 

o Respiro központ - szociális szolgáltatási kód 8730 CR-V-II, LF széria 0004252 

szám 

o Napközi központ - szociális szolgáltatási kód  8810 CZ-V-I, LF széria. 0004271 

szám 

A Központ a Helyi Tanács Határozattal jováhagyott szervezti és mőködési iratok alapján 

biztosítja szolgáltatásait (Szervezési és Mőködési szabályzat, Szervezeti ábra, Belsı 

Rendszabályzat, Szolgáltatások Elıírásainak a Kézikönyve, A Kedvezményezettek Etikai 

Kódexe, A Kedvezményezettek Jogainak Útmutatója, a 344/2015-ös, decembertıl meg a 

351/2016-os Helyi Határozat alapján mőködik, A Szociális Szolgáltatások Fejlesztési 

Stratégiai Tervezete 2012-2017, Éves Aktivitás Tervezet ). 

Az intézmény célja, a növekvı arányú idıs korú népesség életkorának 

meghosszabbodása, az egészségi állapotukra jellemzı multimorbiditás és szociális 

ellátások iránti igény kielégítése, valamint a szociálisan rászorultak részére személyes 
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gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás nyújtása, ápolást-gondozást nyújtó 

intézmény keretében. Az Idısek Otthona feladata elsısorban azoknak a személyeknek az 

ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására 

nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek. 

 

Küldetés 

A 17/2000-es számú törvény 19.cikkelyének megfelelıen a gondozó központ célkitőzése  

• Önállóság és biztonság biztosítása a gondozott idıs személyek számára  

• ápolási feltételek biztosítása 

• az idısek fizikai és szellemi képességeinek fenntartása és javítása; 

• a társadalmi életben való részvétel ösztönzése; 

• az ember közti kapcsolatok erısítése; 

• orvosi felügyeletet és ellátást biztosítása; 

• öregedési folyamat elfogadtatása és tudatosítása; 

• idıs személyek társadalmi visszailleszkedésének javítása; 

• hozzáférés biztosítása a pszicho-szocio-medikális szolgáltatásokhoz,  

• az idıs személyek életszínvonalának növelése, a várható élettartam növelése, 

• a mentalitás megváltoztatása, a szükségletek tudatosítása és aktív részvétel az idıs 

személyek problémáit célzó döntésekben. 

 

Jövıkép  

• Az idısek igényeinek megfelelı életszínvonal biztosítása. 

• Méltóságteljes és biztonságos környezet biztosítása. 

• Az idıs személyek aktív részvétele a kulturális tevékenységekbe való bevonással, 

munkaterápiával, turizmussal, stb. 

• Az gondozottak társadalmi beilleszkedésének a támogatása, úgy intézmény szinten 

mint a helyi közösségekbe. 

• Az idısek fizikai és pszichikai állapotának fenntartása. 

• Az ellátottak különbözı igényeinek kielégítése, társadalmi kockázatként megítélt 

események megelızése, korlátozása, megszőntetése.  

 

Értékek  

A Zathureczky Berta Központ, a 292/2011 számú törvény által elıírt elveket és 

értékeket tiszteletben tartja: 

a) a társadalmi szolidaritás; 
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b) szubszidiaritás; 

c) egyetemesség; 

d) az emberi méltóság tiszteletben tartása; 

e) az egyéni megközelítés; 

f) a partnerség; 

g) a kedvezményezettek részvétele ıket érintı döntéshozatalban; 

h) az átláthatóság; 

i) a hátrányos megkülönböztetés tilalma; 

j) az állami források felhasználásának hatékonysága legjobb eredmény elérése érdekében; 

k) a legjobb költség-haszon arány tiszteletben tartása; 

l) sajátos döntés hozatal; 

m) aktív részvétel; 

n) a szociális ellátásra való jogosultság; 

o) felhasználó közeli szolgáltatások ; 

p) igénynek megfelelı szociális; 

q) versenyképesség; 

r) esélyegyenlıség; 

s)szakmai titoktartás; 

t) egyenlı szociális jog élvezet; 

u) jövedelemfüggı szociális szolgáltatások biztosítása; 

v) szabadválasztási jog. 

 

A Zathureczky Berta Központ a következı szolgáltatásokat nyújtja: 

1. Bentlakásos rendszer 

2. Napközi otthon 

3. Respiro központ 

4. Idısek klubja 

5. Munka terápia 

 

A Központ számára helyet biztostó ingatlan összfelülete 1834 négyzetméter a következı 

beosztással: egy épületszárny, földszint, két emelet, valamint kialaktott tetıtér, belsı 

lépcsıházzal, felvonóval. 

Megjegyezendı, hogy az otthont adó épületben a Központban a Bentlakás 35, a Nappali 

központ 20, a Respiro központ 5, az Idısek Klubja 50 férıhelyes. 

A központnak 26 lakószobája saját bútorzattal és fürdıszobával rendelkezik. A 31 szoba 



Complex Zathureczky Berta 

7

a következıképp van felosztva: 26 egy ágyas és 5 két ágyas szoba. Minden szoba 

felhasználható területe 16-22 négyzetméter, és megfelel az európai szabványoknak és 

kivül belül térfigyelı kamerával van ellátva. 

2017 – ben a Sepsiszentgyörgyi „Zathureczky Berta” Központ szolgáltatásait  

igénybe vette: 

- 34 személy a bentlakásos rendszerben 

- 13 személy a respiro központban 

- 46 személy a Napközi Otthonban 

- 150 személy pszicho-szocio-medikális tanácsadásba részesült 

A Zathureczky Berta Központ a következı szolgáltatásokat biztosítja: 

• Lakóegységek: Minden lakóegység akadálymentesített, saját fürdıszobával, 

elıtérrel rendelkezik. 15 m2 és 19 m2 között változik, amelyek igénybevehetık egy vagy 

két személy részére. 

• A napi élelmiszer biztosítása: Ételeinket a könnyő vegyes étrend 

összeállításának szabályai határozzák meg, ez mellett bevezettük a diétás étrendet: 

cukorbetegeknek, epe és májbetegeknek. Ezen étrendet a Centrum orvosa írhatja elı. 

• Orvosi ellátás: Otthonunk, a fogorvosi ellátás kivételével, biztosítja a lakók 

egészségügyi alapellátását. Szakorvosi, illetve sürgısségi ellátáshoz való hozzájutás 

biztosítása, kórházba szállítás megszervezése az intézményvezetı ápolóval egyeztetve 

• A kedvezményezett egészségi állapotának állandó 24 órás felügyelete szakképzett 

személyzet által (orvosi asszisztensek, ápolók). Szakorvosi, fiziokóterápiás, 

ergoterápiás, kinetoterápiás szolgáltatás  

• Takarítási és testi higiéniai szolgáltatások, átvállalva egyes alapápolási 

feladatokat: fürdetés, manikőr, masszázs, a szobák takarítása, ágynemő cserélés, mosás 

azzal a céllal, hogy biztosítsa a kedvezményezett a jó hangulatát és a biztonság érzetét. 

• Szociális tanácsadás: egyéni tanácsadást a szociális munkások heti két 

alkalommal nyújtanak (szükség esetén gyakrabban). - Beszélgetés a személyes 

problémákról, a jelenlegi vagy múltbeli történtekrıl, érzéseirıl és olyan dolgokról, amik 

foglalkoztatják, a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszairól, újabb igényeirıl és 

útmutatás a döntéshozatalban, problémamegoldó képességének segítése. 

• Különbözı tevékenységeket szervezése: 

- személyre szabott, egyéni foglalkozások 

- kulturális tevékenységek (színházi elıadások, filmnézés, könyvtár, szórakoztató 
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elıadások szervezése az Otthonban), újabb ismeretek és élmények gyarapítása 

érdekében, 

- aktív testi-lelki megırzés érdekében egyéni vagy csoportos tornák a motricitás és a 

térbeli tájékozódás megtartása és fejlesztése érdekében, 

- Szellemi és szórakoztató tevékenységek, ergoterápiás típusú csoport 

tevékenységek, játékok az egyes képességek megtartása és fejlesztése érdekében 

(kreativitás, figyelem, memória, koncentráció), társasjátékok, a társadalmi kapcsolatok 

pozitív befolyásolása érdekében. 

- hitélet gyakorlása, lelki gondozás 

- tömegkommunikációs eszközök használata (újságok, DVD, rádió, TV, internet) a 

társadalomban való tájékozottság érdekében 

- születésnapok, ünnepek megünneplése 

- kirándulások és más szabadidıs tevékenységek szervezése 

- Egyéni és közösségi vallásgyakorlás: Szabad vallásgyakorlást minden lakó 

számára biztosítva van. Ehhez a munkához igen nagy segítséget kapunk az egyházak 

képviselıitıl is, akik az egyéni lelki segítségnyújtáson túlmenıen rendszeresen tartanak 

istentiszteletet, szentmisét. 

• Biztonságos környezet biztosítása: kamerákkal ırzött az épület, a kapusok 

felügyelik és felelnek a biztonságért és a rendért az otthonon belül 

A Központ által biztosított szociális szolgáltatások mennyiségi információja: 

• A Bentlakás kezdvezményezetteinek maximális száma – 35 személy 

• A Nappali Központ kedvezményezetteinek maximális száma – 20 személy 

• A Respiro program kedvezményezetteinek maximális száma: 6 személy 

• Az Idısek Klubja kedvezményezetteinek maximális száma : 50 személy 

• A Foglalkoztatási terápia kedvezményezetteinek maximális száma: 50 

 

Humánerıforrás 

A Zathurecky Berta Központ mőködési szerkezetéhez hozzátartozik:  

1. Az igazgatóság 

2. A humán erıforrások részleg, az adminisztrációs iroda, a szocio-medikális 

szolgáltatásokat biztosító iroda. 

3. Bentlakásos rendszer 

4. Napközi otthon. 

5. Respiro központ 
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Mindegyik alegység az igazgatóságnak van alárendelve. 

A humán erıforrás részlegének a legfıbb célkitőzése az alkalmazottak leghatékonyabb 

felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében. 

Az emberi erıforrás tervezés: minıségi és mennyiségi szükségletek elırejelzése, 

valamint tevékenység-meghatározás. 

Munkakörelemzés, kialakítás- és értékelés: 

• munkafolyamat – munkafeladat – munkakör 

• feladatok elemzése 

• egyéb körülmények vizsgálata 

Emberi közösségben tekintve közös cél érdekében munkavégzést, együttmőködést, 

valamilyen probléma megoldását jelenti. A szervezetekben irányításra teszi a hangsúlyt. 

A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony mőködését, a külsı 

környezet és belsı szabályozás összehangolásával. 

Állami intézmény lévén a bérezések jogi határozatok által vannak leszögezve és a 

szociális intézmények bérezése alacsony kategóriának felel, meg ezért egyik legfontosabb 

rizikófaktornak tekinthetı. 

A fizetési rendszer magában foglalja az alapfizetéseket (a legalacsonyabb és a 

legmagasabb határok között), növelési juttatásokat, díjakat és egyébb fizetési 

juttatásokat és jogokat. Ezek funkciók és szakmai fokozatok szerint külömböznek.  

A személyzeti struktúra fejlesztése  

Az igazgató és az alkalmazottak rendelkeznek olyan ismeretekkel, készségekkel és 

szakmai tapasztalatokkal, amelyek lehetıvé teszik a feladatok hatékony és eredményes 

elvégzését; A munkavállalók kompetenciája és a rájuk ruházott feladatok állandó 

egyensúlyban vannak. Munkaerı-fejlesztés és karriertervezés: Külsı vagy belsı képzéssel 

és tréninggel lehetséges. A képzési szükségleteket a teljesítményértékelés és a 

karriertervezés alapján határozzuk meg. A karriertervezés az egyén szervezeten belüli 

mobilitásnak elırejelzése. Évente értékelik az alkalmazottak teljesítményét, ennek a 

dokumentációja megtalálható az intézmény személyzeti osztályán.  

A központ személyzete különbözı szakmai képzésken vett részt: konferenciák, 

munkacsoportok, szakmai továbbképzések, tanfolyamok, csapatépítés 

 

A 76/2017 Helyi Tanácshatározat által elfogadott szervezeti ábra szerint, 2017 -

ben a következı volt az alkalmazottak szerkezeti rajza: 
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Total: 34

Biroul de îngrijire şi 
asistenŃă -10 ½

Biroul administrativ, 
gospodărire, întreŃinere şi 

deservire - 6 ½

Biroul administrativ, 
gospodărire, întreŃinere şi 

deservire - 3 ¼

Biroul de îngrijire şi 
asistenŃă - 5 ½

1/2 șef birou 1/2 șef birou

3 asistenŃi medicali
3 infirmieri
1 fiziokinetoterapeut
1 kinetoterapeut
1 asistent social
1/2 psiholog
1/2 medic

2 muncitor calif. (bucătar)
1 muncitor necalif. (pers. de 
serviciu 
1 muncitor calif. (pers. de 
întreŃinere)
2 muncitor ( portar )

2 asistenŃi medicali
2 infirmieri
1/4 medic
1 asistent social

1 muncitor calif. (bucătar)
1 muncitor necalif. (pers. de 
serviciu 
1muncitor ( portar )

Anexa 1 la HCL 

1 Contabil
1 Specialist achizitii publice

1 /4 medic
1/2 psiholog
1/2 asistent social
1 asistent medical
1 infirmieră

1/4 șef birou 1/4 șef birou

1/4 șef birou

Biroul de îngrijire şi 
asistenŃă -

3 ½ Biroul administrativ, 
gospodărire, 

întreŃinere şi deservire 
- 1 ¼

1/4 șef birou

1 muncitor necalificat 
(pers de serviciu)

 

2017-ben az üresen maradt és el nem foglalt állások száma 11 volt a 

Tanácshatározat által jóváhagyott 34 helybıl: 

A szakszemélyzet végzettség szerint jelenlegi állása: 

Táblázat – Személyzeti struktúra 

Nr. Tanulmányi szint Személyzet  

1 Felsıfokú végzettség Igazgató 1 

  Adminisztrátor 1 

  Könyvelı 1 

  Szociális asszisztens 2 

  Összesen: 5 

2 Középfokú végzettség Egészségügyi személyzet 5 

  Összesen: 5 

3. Kisegítı személyzet  7 

4 Szakképesített munkás  4 

5. Szaképzés nélküli munkás  2 

 Összesen:  23 
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Anexa 4 la HCL nr.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Nr. 
crt.

STRUCTURA

înalt 
funcţionar 

public
de conducere ** de execuţie de conducere de execuţie

COMPLEX ZATHURECZKY BERTA 3    
1 1    

Director  I A S

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE RESURSE UMANE 
(MRU)

2    

2 Contabil (economist) I S
3 Specialist achizitii publice I S

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 17    

BIROUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREŢINERE ŞI 
DESERVIRE 6 1/2

4 Şef birou I S 1/2
5 Portar III G

6 Portar G

7 Muncitor calificat III G

8 Muncitor calificat III G

9 Muncitor necalificat I G

10 Muncitor calificat I G

BIROUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ
10 1/2

11 Şef birou PL 1/2
12 Asistent medical Pl

13 Asistent medical Pl

14 Asistent medical Pl
15 Infirmieră G

16 Infirmieră G

17 Infirmieră G
18 Asistent social specialist S

19 Fiziokinetoterapeut S

20 Kinetoterapeut S

21 Psiholog specialist S 1/2
22 Medic S 1/2

CENTRUL DE ZI 8 3/4
BIROUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREłINERE ŞI 
DESERVIRE 3 1/4

23 Şef birou S 1/4
24 Portar G

25 Muncitor calificat III G

26 Muncitor necalificat I G
BIROUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENłĂ 5 1/2

27 Şef birou Pl 1/4
28 Asistent medical Pl

29 Asistent medical Pl

30 Infirmieră G

31 Infirmieră G

32 Asistent social specialist S

33 Medic S 1/4

CENTRUL RESPIRO 5 1/4

34
BIROUL ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIE, ÎNTREłINERE ŞI 
DESERVIRE Şef birou

S
1/4

35 Muncitor necalificat I G
36 BIROUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENłĂ Şef birou Pl 1/4
37 Medic S 1/4
38 Asistent social S
39 Asistent medical Pl

40 Infirmier ă G

41 Psiholog S 1/2

0

0

0

3

31

34    

**sub f iecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul 
contractual

*** FIECARE INSTITUŢIE ÎŞI VA ADAPTA MODELUL ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIA CONCRETĂ

JUDEŢUL COVASNA Aprobat

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE  Primar

O
bs

er
va
ţii

C
la

sa

Funcţia contractuală

G
ra

du
l

N
iv

el
ul

 
st

ud
iil

or

COMPLEX ZATHURECZKY BERTA 

valabil pe anul 2017

 STAT DE FUNCŢII

ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS

FUNCŢIE DE 
DEMNITATE 
PUBLICĂ

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE Klárik Mária Antónia

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE Director

Funcţia publică

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE

G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l

N
iv

el
ul

 
st

ud
iil

or

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

 

 

Az Központ Igazgatósága: 

• A „Zathureczky Berta” Központ tevékenységeinek és az alkalmazottak aktivitásának a 

megszervezését, ellenırzését, összehangolását és vezérlését biztosította. 
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• A törvény által elıírt belsı határozatok kiadása  

• Havi, negyedéves, féléves, éves beszámolók, 2017-re vonatkozó gyakorlati tervek, 

mőködési terv, statisztikai beszámolók elkészítése, éves beszámoló a 2017-es évre, 

SWOT felmérés 

• Alátámasztási jegyzetek, a Központ mőködésére vonatkozó határozattervezetek 

elkészítése 

•  A Központ tevékenységeinek és az alkalmazottak aktivitásának a megszervezését, 

ellenırzését, összehangolását és vezérlését biztosította.  

• A 2015 június 12-én kiadott 400 számú törvény adatainak fríssitése a belsı vezetıi 

ellenırzı kód jóváhagyása érdekében  

• Az intézmény által szolgáltatott, három típisú szolgáltatásra vonatkozó akkreditációs 

dokumentáció összeállítása és benyújtása a Munka Minisztériumba. 

• Munkaügyi győléseken való részvétel: a Helyi Tanácsnál, Megyei Tanácsnál 

Kormánybiztosi Hivatalban a Konzultatív Bizottság keretén belül, A Kovászna Megyei 

Fizetési És Szociális Ellenırzési Hivatal (AJPIS), valamint szociális problémákkal 

foglalkozó Civil szervezetek győlésein. 

• Szerzıdések: szakszerzıdések (általános orvosi, fizikoterápia, kinetoterápia, 

pszichólogia), jogi tanácsadás, RSVTI, szállítási szerzıdés, szolgáltatási szerzıdések 

(munkaügyi egészségügy, felvonó, veszélyes hulladékok, víz, szennyvízlefolyó, gáz, 

háztartási hulladék és szelektív hulladékgyőjtés  

• Partnerségi szerzıdések: Megyei Egészségügyi Igazgatóság, Megyei Munkaerı-

ügynökség, Constantin Brâncuși Iskola, Egészségügyi Posztlíceum, Kereskedelmi 

Líceum, Vöröskereszt Kovászna Megyei fiókja, Caritas, Máltai Szeretetszolgálat. 

Partnerségi kapcsolat a franciaországi Saint Gourin Líceummal, a Robert d’Ärbrissel 

kollégiummal az Erasmus + mozgosítási program keretében, SC. Steps. SRL, SC 

AFACOV, Bod Péter megyei könyvtár, ”KÁRPÁTHÁLÓ KESZ” 

• ’’Melletünk élı emberek’’ nemzeti stratégiai közösségi programban való részvétel és 

kivitelezés, 2016-2019 periódusba. 

• Különbözı események megszervezése és létrehozása amelyet a szociális iroda 

beszámolójában megtekinthetı. 

• Szeminárium szervezés a helyi  szociális szolgáltatások közintézmények, 

civilszervezetek szakmai találkozója KÖZÖS CÉLKITŐZÉSEK - LEHETSÉGEK, 

ELİNYÖK  

• Az intézmény bemutatása a Helyi Tanács által szervezett a Idıskor sokszínősége 

(Vivid ageing life care) mőhely munka keretében 
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•  2 kérdıíves felmérés a szolgáltatások minıségének ellenırzésére illetve az elvárások 

felmérése céljából. (A felmérések adatai megtekinthetıek a szociális irodában) 

 

Gazdasági és pénzügyi aktivitások:  

Az központ egyik legfontosabb aktivítása az éves költségvetés ellemzése, az állami 

támogatás, a helyi önkormányzat által biztosított rész valamint a szolgáltatásban 

résztvevık önrészének ellemzése: 

A központ jó mőködéséhez szükséges pénzügyi források bíztosításhoz a következı 

tevékenységeket hajtották végre: 

• A kiadások költségvetésének megalapozására vonatkozó dokumentáció elıkészítése és 

összeállítása a 2017-es költségvetési év zárásáról szóló metodológiai normák 

jóváhagyásához, 2016 ban megjelent 2890 számú rendelet (O.M.F.P)/alapján 

• Felelısség, hogy minden költségvetésbeli jóváhagyásra javasolt összeg jógalapú legyen, 

a költségvetési dossziéhoz csatolt dokumnetumok alapján legyen kiszámolva és 

méretezve, összhangban a költségvetési ostályozással.  

• A költségvetési helyesbítésekhez, az átutalásokhoz és a helyi költségvetés egyéb 

törvényes és megalapozott változásaihoz szükséges a Helyi Tanács által elfogadásra 

javasolt tanulmányok létrehozása az 500/2002 számú könyvelési törvény és a 

módszertani normákat jóváhagyó 273/2006 számú törvény alapján. 

• A 82/1991 könyvelési törvény alapján történı könyvelési procedurák betartása és 

lekövetése 

• Költségvetési költségvetési nyilvántartások szervezése, költségvetési és jogi 

kötelezettségvállalási jelentéstétel, jóváhagyott hitelek 

• Tanulmányok létrehozása a költségvetési hitelek megnyitására vonatkozóan, 

iratcsomó összeállítása a helyi költségvetés befektetéseit illetıen a 614/2013 rendelet 

és a módszertani normákat jóváhagyó 273/2006 számú törvény 4/2 cikkelye alapján. 

• Változások történtek a kiosztott költségvetési elıirányzatokban és a kiosztásra 

kerülıkben a hitelutalványok felhasználása által a 2017-es pénzügyi év harmadik 

szemeszterének elsı hónapjától kezdıdıen 

• Megszervezıdött az anyagi javak általános leltározása és nyílvántartása, selejtlista 

közvetítése jováhagyásra 21.790,45 lej értékben 

• Havonta összegzı mérleget állítottak össze és három havonta ellenörzı, analitikus 

mérleget a könyvelésben nyílvántartott adatok alapján 

• Jelentések készítése a pénzügyi dokumentumokkal kapcsolatosan, valamint a törvény 

által elıírt, valamint a fenntartó által igényelt személyzeti dokumentumok elkészítése. 
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Havonta a személyzet költségeinek nyílvántartásba vétele.  

• Statisztikai jelentés a jövedelmekrıl. Statisztikai adatok szolgáltatása a tulajdonos 

önkormányzat, a Központi Statisztikai Hivatal, és egyéb szervek felé. 

• Minden hónap 25-ig, a 112 nyilatkozat leadása a kötelezı kifizetésekrıl és az állami 

szociális biztosításokról. 

• Személyzeti adatok jelentése a Munkaminisztérium fele, a közintézményekre 

vonatkozó 186/1995 törvényrendelet alapján. 

A saját megelızı pénzügyi ellenırzésének, a pénzügyi kimutatások és az intézmény 

készpénzkezelési tevékenységének jelentésére vonatkozó jogszabályi elıírások 

betartásának biztosítása érdekében a következı tevékenységeket végezték el: 

• hitelesség ellenırzés 

• módszertani normák alkalmazása, a kifizetések engedélyezésére valamint a 

költségvetési kötelezettségválalások nyílvántartásbanvételére és jelentésére 

vonatkozóan 

•  a költségvetési kötelezettségválalásokat nyilvántartása 

•  jóváhagyatlan pénzügyi munkálatokat nem jegyeztek 

’’ A személyzeti kiadások’’ címő 10-es fejezetben leírt költségvetési hitelek teljes 

egészében a személyzet bérezésére volt fordítva az adótörvény 227/2015-ös rendelete 

alapján. 

A ’’Javak és szolgáltatások’’ címő 20-as fejezetben leírt, a Központ jó mőködéséhez 

szükséges anyagkészlet biztosítva volt (bútorok, tisztasági kellékek, üzemanyag, 

fogyóanyag, élelem) és teljes egészében ki voltak fizetve a szolgáltatások és a végrehajtott 

munkálatok. 

A beruházási tervben befoglaltunk 4.100 lejt amely tartalmazta a törvény által 

elıírt biztonsági rendszer bıvítése  2.944,06 lej értékben valamint a könyvelési 

procedurához szükséges szoft beszerzése 599,76 lej értékben.  

A jováhagyott költségvetés 99,33% arányban volt elköltve2016-ra a Zathureczky Berta 

Központnak költségvetésben belefoglalt összeg 1.279.700 lei volt és a kifizetések összege 

1.271.162 lej volt. 

a) a szolgáltatásban résztvevık által befizetett összeg  445.975 lei; 

b) helyi önkormányzat által biztosítosított összeg  741.952,86 lei; 

c) állami költségvetésbıl származó támogatás 83.244 lei; 
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TOTAL CHELTUIELI (SECȚ. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE) 1.279.700 1.271.171,86 8.528,14

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 1.275.600 1.267.628,04 7.971,96

CHELTUIELI CURENTE (10+20) 1 1.275.600 1.267.628,04 7.971,96

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 915.190 909.993,00 5.197

Cheltuieli salariale in bani 10,01 742.750 742.562,00 188
Salarii de baza 10.01.01 673.650 673.490,00 160

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 66.100 66.077,00 23

Indemnizatii de delegare 10.01.13 0
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.000 2.995,00 5

Contributii 10,03 172.440 167.431,00 5.009
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 116.950 116.919,00 31

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 3.650 3.604,00 46

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 38.620 38.612,00 8

Contributii de asig. pentru accidente de munca si boli profes. 10.03.04 1.850 1.808,00 42

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11.370 6.488,00 4.882

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 20 360.410 357.635,04 2.774,96

Bunuri si servicii 20,01 202.000 201.186,51 813,49
Furnituri de birou 20.01.01 1.460 1.453,47 7

Materiale pentru curatenie 20.01.02 9.000 8.979,58 20

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 69.500 69.493,99 6

Apa, canal si salubritate 20.01.04 19.800 19.589,01 211

Carburanti si  lubrifianti 20.01.05 1.000 1.000,00 0

Piese de schimb 20.01.06 1.100 1.097,90 2

Transport 20.01.07 12.750 12.740,00 10

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3.430 3.414,93 15

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 58.260 57.784,75 475

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 25.700 25.632,88 67

Reparatii curente 20,02 8.000 7.996,80 3

Hrana 20,03 126.600 124.729,90 1.870,10
Hrana pentru oameni 20.03.01 126.600 124.729,90 1.870

Medicamente si materiale sanitare 20,04 3.600 3.594 6
Medicamente 20.04.01 1.500 1.499,17 1

Materiale sanitare 20.04.02 1.500 1.499,51 0

Dezinfectanti 20.04.04 600 595,77 4

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,05 0 0 0
Uniforme si echipament 20.05.01 0 0

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0 0

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 0

Deplasari, detasari, transferari 20,06 0 0,00 0,00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0 0

Deplasari in strainatate 20.06.02 0 0

Carti, publicatii si materiale documentare 20,11 0 0,00 0
Consultanta si expertiza 20,12 11.040 11.040,00 0
Pregatire profesionala 20,13 930 930,00 0
Protectia muncii 20,14 900 831,00 69
Alte cheltuieli 20,30 7.340 7.326,38 13,62

Reclama si publicitate 20.30.01 1.880 1.877,25 3

Prime de asigurare 20.30.03 4.630 4.622,00 8

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 830 827,13 3

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 4.100 3.543,82 556

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.100 3.543,82 556
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE 71 4.100 3.543,82 556
Active fixe 71,01 4.100 3.543,82 556

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 4.100 3.543,82 556

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Plati efectuate
Angajamente 

de platit 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2017
 B U G E T 

Cod 
indicator

AN                     
2017

 

A könyvelés, - pénzügy, - személyzet felelıs: Csáki Kinga 
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Adminisztrációs tevékenységek 

Az adminisztratív részleg legfıbb célkitőzései: a Zathureczky Berta Központ az 

alárendeltségébe tartozó alkalmazotti és tárgyi erıforrások felügyelete és irányítása és az 

intézmény kiadásainak nyomon követése 

Ennek eléréséhez a legfontosabb tevékenységek a következık: 

• A biztonsági személyzet, szakácsok, takarításért felelıs személyzet tevékenységeinek a 

irányítása, felügyelete 

• A technikai kötelezettségek elvégzése (munkavédelem, tőzvédelem) 

• Az intézmény fertıtlenítése, féregtelenítése az éves terv alapján 

• A Központban folytatott tevékenységek követése. 

• Az intézményben felmerülı problémák jelentése hetente. 

• Az intézmény tevékenységeihez szükséges anyagi javak beszerzése. 

• Az elıkönyvelés vezetése . 

• Havi fogyasztások követése és felügyelete: hıenergia, villamos energia, víz, 

hulladékszállítás, telefonhasználat, internet használat stb. 

• Az igazgató jelenlétének hiányában, az egészségügyi részleg vezetıjével együtt, 

megszervezte a központban folytatott tevékenységek követését és felügyelését. 

• A Központ udvarának és zöldövezetének karbantartása. 

• A 77/2014-es Kormányhatározat értelmében a gázjövedéki adó alól való felmentés 

kérelmezése. 

• Támogatók bevonása. 

• Az épület karbantartása érdekében folyamatos munkálatok végezése. A padlástér 

megfelelı levegıztetése érdekében megtörtént az új szellızık felszerelése. A 

kedvezményezettek biztonságának fokozására a kijárathoz védıtámasz lett kivitelezve. 

Takaritási munkálatok eszközölése, az otthon tulajdonában levı csernátoni ingatlan 

területén. 

• Támogatás és segítség nyújtás a központban megszervezett események létrehozása 

érdekében 

• Minden a Központban  adodó más adminisztratív probléma megoldás 

• Megszervezte az épület és a Központban található egyéb javak biztonsági felügyletét  

• A szakképzett munkatárs (karbantartó személyzet) alkalmazásával folyamatos és 

hatékonyabb karbantartási és javítási munkálatok folytak a Központ helyiségeinek 

karbantartása érdekében, meszelés az alsó szinten, konyhában, elıkészítıben. 

Adminisztrativ részleg felelıse: Jánosi Gábor 
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Asszisztensi és ápolói szolgáltatások: 

Az asszisztensi és ápolói szolgáltatások, folyamatosan fejlıdnek és változnak, ami a 

minıségi és az igényeknek megfelelı szolgáltatásokhoz alakul. A szocio – medikális 

Központ  orvosi ellátást és állandó felügyeletet biztosít. 

Kitőzött célok:  

• 24 órás felügyelet 

• Havi és szükség szerinti orvosi vizsgálatok 

• Kronikus betegségek kezelése 

• Egészségügyi anyagok biztosítása 

• Gyógyszerek biztosítása és beadása 

• Orvosi eszközök beszerzésének megkönnyítése 

• Szakosított konzultációk és gondozás elısegítése 

Felépülést és rehabilitálást segítı szociális és orvosi kineto/fizikoterápiás szolgáltatások, 

masszázs 

• A személyzet egészségügyi lapjának a nyilvántartása és a periodikus vizsgálatok  

elvégzése az Egészségügyi Minisztériumi normák szerint  

• Minden bentlakó kórlapjának a nyilvántartása és az általános klinikai vizsgálatok  

elvégzésének a megszervezése 

• Állandó asszisztensi felügyelet biztosítása:injekciók,kötözések,kezelések,stb. 

• Egészségnevelés 

• Betegség megelızési védıoltások beadása  

• A Központ higiéniájának és fertıtlenítésének az ellenırzése 

• A napi étrend összeállítása 

•  Élelmiszertárolók ellenırzése  

• A veszélyes hulladékok begyőjtése  

A Zathureczky Berta Központ kedvezményezetteinek száma nem és szám feloszlása 

alapján:  

 

Szolgáltatás típusok Kedvezményezett Férfi Nı 

Bentlakás 40 17 23 

Respiro Központ 13 5 8 

Nappali 46 22 24 

Összesen 99 44 55 
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• A kedvezményezettek korcsoportok szerint: 

  60-70 71-75 76-80 81-85 86 fölött Total 

BENTLAKÁS - 4 5 4 27 40 

NAPPALI KÖZPONT - 6 20 16 4 46 

RESPIRO - 1 - 4 8 13 
 

 

 

Az intézmény szakképzett személyzettel állandó asszisztensi és ápolói szolgáltatást 

biztosít a kedvezményezettek számára. Az asszisztensek és ápolók mindennapos 

jelentései alapján történik a tevékenységek összegzése és beiktatása. Minden, ebben az 

idıszakban történt aktivitás és szükséges lépés a kedvezményezettek élethelyzetének 

vagy gondozásának jobbátételéhez járult hozzá.  Ennek a szolgáltatásnak a koordinálása 

és haladása nagyfokú rugalmasságot, gyorsaságot, szakszerőséget és 
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cselekvést igényel a koordinációs és irányító csapattól. Ugyanakkor, pontosságot, 

odaadást és türelmet a szolgáltatásnyújtásban direkt résztvevık részérıl. 

  

Fıbb medikális tevékenységeink az idısgondozásban: 

Betegápolás Asszisztensi ellátás Szociális gondozás: 

-a testi higiéniai szükségletek 

elvégzése:fürdetés, 

hajmosás,ruhák, 

ágynemő cserélése, 

-körömvágás, 

-hajvágás, 

-borotválás, 

-öltöztetés és vetköztetés 

-segítség az étkezésben 

-gondozási tanácsok 

-segítség benti-kinti 

mozgásban  

 -cukor és koleszterinszint 

mérése 

-vérnyomásmérés, EKG 

-a gyógyszerek rendszeres 

felírása és adagolása  

-kötözések,sebek ellátása 

-fülmosás 

- katéterek alkalmazása és 

cserélése 

-mozgosítás, masszázs, sétáltatás

-egyéni vagy csoportos 

gyógytorna 

-fizikoterápia 

-orvosi tanácsadás és útmutatás 

-segítségnyújtás a mindennapi 

tevékenységekben,  

- gyógyszerek kiváltása és ezek 

adagolásénak ellenırzése 

-az orvos és idısek közti 

kapcsolat megtermtése és 

megırzése 

-a betegségnek megfelelı 

segédeszközök beszerzése  

-vizitek,szaktanácsadások és 

útbaigazítások 

-orvosi, gondozáshoz szükséges 

eszközökkel való ellátás 

- mosódai szolgáltatások 

 

- Az egészségügyi asszisztensek palliatív képzéseken vettek részt, a szociális 

asszisztensek szakmai továbbképzın vettek részt. 

Egészségügyi és ápolási részleg felelıs: Pásztor Kiss Klára fıasszisztens 

 

EGÉSZSÉGNEVELİ PROGRAMOK: 

A Központ lakói 2017-ben a következı egészségnevelési programokon vettek részt: 

1. 1. A depresszió idıskorban (Február 2017) 

- Okai, tünetcsoport, megnyilvánulás, megelızés 

2. Családorvos (Április 2017) 

- Havi ellenırzések fontossága, ingyenes orvosi ellátáshoz való jog, orvosi rendelı, 

járóbeteg rendelı, kórház, ki segíthet, valamint az imunrendszer témakörök. 

3. Szabadtéri mozgás fontossága - (Június 2017) 

- Mozgás fontossága, a szedentarista életmód hatása, Oszteoprorózis. 

4. Idıskor és a tolószék (Augusztus 2017) 

- Biztonságos közlekedés, tolószék irányítása, a tolószék  

5. Az Alzheimer (Október2017) 
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- Korelızmény, ok, megnyilvánulás, klinikai formák, kialakulása, szövödményei, 

kivizsgálási formák, megelızés, kezelés. Meghívott neurológus . 

6  Menopauza (December 2017) 

- Tünet, megfogalmazás, kezelés,  

Egészségügyi és ápolási részleg felelıs: Pásztor Kiss Klára fıasszisztens 

 

A szociális iroda tevékenységi beszámolója 

A Zathureczky Berta Idısek Központ szociális irodájának tevékenységi célja az idısek 

társadalomba való visszailleszkedésének javítása, a kedvezményezettek a központ 

közösségébe való beilleszkedésének ösztönzése, a várható élettartam növelése.  

 

Célkitőzések: 

• A legkedvezıbb keret kialakítása az érdeklıdök regisztrálásához és felvételéhez 

(tanácsadásra alkalmas tér, elegendı idı az információ nyújtáshoz), 

• Környezettanulmányok készítése 

• Felvételi bizottság megszervezése 

• A kedvezményezettek állapotának felmérése 

• Egyénre szabott gondozási és ápolási terv kidolgozása és kivitelezése 

• Egyéni tanácsadás 

• Különbözı események, nyílt napok rendezése a családtagokkal és a külvilággal 

• Szakmai események szervezése , melyeknek célja a kapcsolatfenntartás a nem 

kormányzati és állami szervezetekkel   

• Tudományos, szórakoztató események szervezése a kedvezményezettek fizikai és 

pszichikai állapotának megırzése érdekében 

A Zathureczky Berta Központ szolgáltatásait igénybevevık táblázata:: 
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2017-ben 66 kérést iktattak amibıl 14 a Bentlakás szolgáltatásait igényelte, 36 a 

Respiro szolgáltatást és 16 kérésben a Napközi Szolgáltatást. 

A felvevı bizottság elıtt 56 személy jelent meg, ebbıl 36 személy a Napközi Otthon 

szolgáltatásait igényelte, 7 a bentlakásos szolgáltatást, 13 személy a Respiro szolgáltatást, 

minden kérelmezés pozitív elbírálásban részesült. 

 

Kimutatás a Zathureczky Berta Idısek Központja kedvezményezetteirıl a 

Központból való távozás szerint: 

 Név Távozás dátuma Távozás oka 

1 Berecz Susana 23.12.2017 Elhalálozás 

2 Erdo Elisaveta 01.08.2017 Visszailleszkedés a családba 

3 Kasas Istvan 01.04.2017 Visszailleszkedés a családba 

4 Kollo Adalbert 01.04.2017 Visszailleszkedés a családba 

5 Knott Bucura 02.06.2017 Elhalálozás 

6 Laszlo Ernest 29.11.2017 Elhalálozás 

7 Nagy Ioan 30.04.2017 Elhalálozás 

8 Matyas Maria 01.11.2017 Más intézménbe való átutalás 

9 Pichler Bela 01.08.2017 Visszailleszkedés a családba 

 

Minden szolgáltatás résztvevıinek complex felmérés valamint egyénre szabott gondozási 

terv volt kidolgozva.  

Minden hónapban ellenırizve volt a kedvezményezettek állapota az ápolási és 

gondozási lap által. 

A Központ szolgáltatásai minıségének felmérése érdekében kérdıívek lettek elkészítve 

és kiosztva. 

 

A kérdıivek kiértékelése 

A kérdıívek kiosztása és átadása a szociális irodának az alábbi táblázat alapján történt 

Szolgáltatás tipusa Kedvezményezettek Férfi Nı 

Bentlakás 32 15 17 

Nappali Központ 25 11 14 

Respiro  1 1 - 

 

Az értékelés célja nemcsak a kedvezményezettek elégedettségének értékelése volt, hanem 
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a szakemberek által készített napi menükre vonatkozó javaslatok értékelése is, például a 

kedvezményezettek aktív bevonása a szolgáltatások minıségének javításába, szükség 

esetén. 

E tekintetben a kérdıívben feltett kérdések zárt kérdések voltak, a szabad 

véleménynyílvánítás és javaslatok számára pedig, nyitott kérdések is szerepeltek a 

kérdıív végén. 

Az elsıdleges cél a szolgáltatásaink mínıségének felmérése volt, valamint a  

kedvezményezettek ösztönzése a véleményük megfogalmazására, felvállalására és a 

javaslataik számbavétele.  

A felmérés idıpontjában a Zathureczky Berta Központban 44 kérdıív volt 

elıkészítve, 3 bentlakó állandó medikális felügyeletet igényel, így nem tudták kitölteni a 

kérdıíveket, 2 személy meg nem kívánt részt venni a felmérésben. Következtetésképpen 

39 darab kérdıív volt kiosztva és 29 került vissza feldolgozásra.  

Általában minden szolgáltatással elégedettek. nem fogalmaztak meg javaslatokat a napi 

menő összeállítására vonatkozóan. 

Az alábbi táblázatok az elégedettségi színt százalékban való kifejezését mutatják 

szolgáltatások szerint:  

Asszisztensi ellátás 

Nem jó jó Nagyon jó 

 7.14% 92.8% 

Orvosi ellátás: 

Nem jó jó Nagyon jó 

 7.14% 92.8% 

Élelmiszerellátás: 

Nem jó Kielégítı Jó 

 52.38% 47.61% 

 

Nem fogalmaztak meg új javaslatokat a napi menüt illetıen, inkább felsorolták azokat az 

ételeket, amiket szívesen fogyasztanak. Annak ellenére, hogy a kérdıívek aprólékosan 

lettek feldolgozva, az étel minıségi értékelése és változatossága érdekében nem 

fogalmazódtak meg konkrét javaslatok a menü összeállításához. 

Tisztaság: 

Nem jó jó Nagyon jó 

 2.3% 97.61% 

 

Szabadidıs tevékenységek: 
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Nem jó jó Nagyon jó 

 23.80% 76.19% 

A kedvezményezettek nagy többsége szeretne résztvenni kulturális rendezvényeken, de 

nem tudták megfogalmazni az elvárásaikat. Több kiránduláson szeretnének résztvenni 

nyáron, és szeretnék, ha kisebb versenyek lennének szervezve a a szabadidı eltöltésére. 

Az alábbi táblázat mutatja, hogy a kérdıívben javasolt témákat milyen mértékben 

részesítik elınyben, témák melyekrıl szívesen hallgatnának szakbemutatókat, valamint 

azt is mutatja, hogy mennyire vennének részt a kedvezményezettek kézmőves illetve 

barkács tevékenységekben. 

Történelem 11 26% 

Irodalom 7 16.66% 

Egészség 14 33.33% 

Botanika 2 4.76% 

Zoologia 7 16.66% 

Etika 6 14.28% 

Gyógynövények 8 19.04% 

Szokások, hagyományok 5 11.90% 

Népi kultúra 8 19.04% 

Egézséges étrend 7 16.66% 

Aktív élet 8 19.04% 

Életmód 6 14.28% 

Szimbólumaink 4 9.52% 

 

Könyvek 21 50% 

Memória játékok 15 35.71% 

Társasjátékok 6 14.28% 

 

Kötés, horgolás 14 33.33% 

Díszek készítése 5 11.90% 

Képeslap készítés 3 7.14% 

Barkácsolás 6 14.28% 

Más * 2 4.76% 

Panaszokat, elvárásokat a Központ által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan nem 

fogalmazott meg senki. 

Összefoglalva: 

A Zathureczky Berta Complex kedvezményezettjei elégedettek a nyújtott 

szolgáltatásokkal. 
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Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a programok szervezésére. Rendszeresen nyílt vita 

folyik a jogaikról és kötelességeikrıl, az etikáról, és változatosabb szórakoztató 

programokat szeretnének. 

A várható élettartam növelése érdekében hetente kétszer megelızı programokat, 

például tanácsadást és tanácsadást szerveztek minden kedvezményezett számára. 

Azok, akik részt vettek a Nappali Központ tevékenységeiben, több alkalommal is 

lehetıséget kaptak a tanácsadásra. 

Ebben a programban a Zathureczky Központot segített a pszichológus, aki hetente 

kétszer szerzıdéses alapon látogatott a központba. A pszichológus rendszeres 

tanácsadások és beszélgetések alapján értékelte az otthon minden kedvezményezettjét. 

A meglévı készségek és képességek megerısítése érdekében a napközi programok 

keretében manuális tevékenységeket szerveztek. Ezek a tevékenységek tematikusan 

kapcsolódtak az évszakokhoz vagy az ünnepekhez. 

 E tevékenységek alkalmával a nappalit, étkezıt, folyosókat díszítették. Húsvéti és 

Karácsonyi képeslapokat készítettek. A foglalkozás-terápiás tevékenységek során az 

idısek önkéntesek együttmőködésének örülhettek, a havi rendszerességgel megszervezett 

Origami-tevékenységek keretében, és az év során készített munkákból összeállított év 

végi kiállítás során. 

A fizikoterapeuta segítségével minden reggel neuromotorikus-torna, rehabilitációs 

programok zajlottak, valamint az egyéni orvosi gimnasztika azok számára, akiknek 

szüksége volt és igényelték a szolgáltatást. Orvosi elıírás alapján fizikoterápiás 

kezelésben részesültek. 

A Nappali Központ állandó programja volt a kedvezményezettek tájékoztatása a város és 

az ország aktuális és kulturális híreirıl. 

A közösség erısítése érdekében a csoportos megbeszélések zajlottak, melyeknek 

középpontjában egy adott témakör állt, mint például az idısek egészségügyi problémái, a 

magánnyal, családdal, a közeli hozzátartozók elvesztésével, a halállal kapcsolatos 

érzésekrıl, saját életükkel kapcsolatban hozott döntésekben való aktív részvétel 

fontosságáról, bíztatva és bátorítva az idıseket, hogy a lehetı legönálóbban szervezzék 

meg a napi tevékenységeiket. 

A társasjátÉkok mindennaposak voltak, a kedvezményezettek kedvenc 

tevékenysége. Hetente 3 alkalommal memória játékok voltak szervezve, amibe 8-10 

személy vett részt. A nyári idıszakban ezek a tevékenységek a szabadban zajlottak.. 

Havonta látogattak a Központba a Constantin Brancusi iskola diákjai, manikőr és 

fodrász szolgáltatásokat nyújtva. 
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Hetente minden csütörtökön istentisztelet zajlott, melyet a város református 

egyház képviselıi tartottak. 

Minden kedvezményezettet felköszöntöttek egy szál virággal a születésnapja 

alkalmából. 

A következı tevékenységek voltak szervezve: 

1. Farsang, 

2. Nemzetközi Nınap, 

3. Nemzetközi Földnap,  

4. Magyar vers napja,  

5. Húsvét, 

6. Szakmai szeminárium a helyi  szociális szolgáltatások közintézmények, 
civilszervezetek szakmai találkozója közös célkitőzések - lehetségek, elınyök  

7. A Magyar Kultúra Világ Napja 

8. Idısek Világ Napja . 

9. ’’Melletünk élı emberek’’ nemzeti stratégiai közösségi programban való részvétel 

10. Origami kiállítás 

11. Karácsonyi Ünnepség. 

 

Ezen események mellett a Közegészségügyi Igazgatósággal közösen oktatási 

programokat is szerveztek, amely a fıasszisztens által elkészített jelentésben részletesen 

is megtalálható. 

Etikai alapelvek megbeszélése is sorra került, gyakran volt táma a kölcsönös 

tisztelet, a másik elfogadása, közösségi élet alapfletételei.  

Ebben az évben is folytatodott a Filmklub, ami minden szerdára volt beütemezve. 

Kirándulások voltak szervezve és a jövıben különbözı programokat fogunk szervezni a 

természetben. 

Szociális munkások: Bokor Enikı, Fábián Kinga, decembertıl Olasz Zsuzsanna 

helyetesítı 

A kedvezményezetteknek nyújtott szociális szolgáltatás standard követelményei a 2.126 

/2014 rendelet alapján: 

• A napi élelmiszer biztosítása: Ételeinket a könnyő vegyes étrend 

összeállításának szabályai határozzák meg, ez mellett bevezettük a diétás étrendet: 

cukorbetegeknek, epe és májbetegeknek. Ezen étrendet a Centrum orvosa írhatja elı. 

• Orvosi ellátás: Otthonunk, a fogorvosi ellátás kivételével, biztosítja a lakók 

egészségügyi alapellátását. Szakorvosi, illetve sürgısségi ellátáshoz való hozzájutás 
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biztosítása, kórházba szállítás megszervezése az intézményvezetı ápolóval egyeztetve 

• A kedvezményezett egészségi állapotának állandó 24 órás felügyelete szakképzett 

személyzet által (orvosi asszisztensek, ápolók). Szakorvosi, fiziokóterápiás, 

ergoterápiás, kinetoterápiás szolgáltatás  

• Takarítási és testi higiéniai szolgáltatások, átvállalva egyes alapápolási 

feladatokat: fürdetés, manikőr, masszázs, a szobák takarítása, ágynemő cserélés, mosás 

azzal a céllal, hogy biztosítsa a kedvezményezett a jó hangulatát és a biztonság érzetét. 

• Szociális tanácsadás: egyéni tanácsadást a szociális munkások heti két 

alkalommal nyújtanak (szükség esetén gyakrabban). - Beszélgetés a személyes 

problémákról, a jelenlegi vagy múltbeli történtekrıl, érzéseirıl és olyan dolgokról, amik 

foglalkoztatják, a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszairól, újabb igényeirıl és 

útmutatás a döntéshozatalban, problémamegoldó képességének segítése. 

• Különbözı tevékenységeket szervezése: 

- személyre szabott, egyéni foglalkozások 

- kulturális tevékenységek (színházi elıadások, filmnézés, könyvtár, szórakoztató 

elıadások szervezése az Otthonban), újabb ismeretek és élmények gyarapítása 

érdekében, 

- aktív testi-lelki megırzés érdekében egyéni vagy csoportos tornák a motricitás és a 

térbeli tájékozódás megtartása és fejlesztése érdekében, 

- Szellemi és szórakoztató tevékenységek, ergoterápiás típusú csoport 

tevékenységek, játékok az egyes képességek megtartása és fejlesztése érdekében 

(kreativitás, figyelem, memória, koncentráció), társasjátékok, a társadalmi kapcsolatok 

pozitív befolyásolása érdekében. 

- hitélet gyakorlása, lelki gondozás 

- tömegkommunikációs eszközök használata (újságok, DVD, rádió, TV, internet) a 

társadalomban való tájékozottság érdekében 

- születésnapok, ünnepek megünneplése 

- kirándulások és más szabadidıs tevékenységek szervezése 

- Egyéni és közösségi vallásgyakorlás: Szabad vallásgyakorlást minden lakó 

számára biztosítva van. Ehhez a munkához igen nagy segítséget kapunk az egyházak 

képviselıitıl is, akik az egyéni lelki segítségnyújtáson túlmenıen rendszeresen tartanak 

istentiszteletet, szentmisét. 

• Biztonságos környezet biztosítása: kamerákkal ırzött az épület, a kapusok 

felügyelik és felelnek a biztonságért és a rendért az otthonon belül 
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Jogi tanácsadási szolgáltatás: 

az általános társasági jogi szolgáltatások mellett az intézmény általános és jogi 

képviseletét is ellátja, úgymint az intézmény tevékenységi profiljába tartozó egyes 

tevékenység folytatásához kapcsolódó szerzıdések elkészítése, valamint ezen szerzıdések 

véleményezése, felmerülı jogvita esetén pedig teljes körő tanácsadás mind peres, mind 

peren kívüli eljárások során. 

A teljes körő képviselet során a követelés jogalapjának, elızményeinek szakmai 

szempontból átfogó vizsgálatát követıen, részletes jogi álláspont keretében javaslatot tesz 

az adott helyzetben hatékonynak és célszerőnek kínálkozó igényérvényesítési módra, 

mely alapján az intézményben meghozhatják azon stratégiai döntéseket, melyek az egyes 

eljárásokat eredményessé teszik. 

Pszichológiai tanácsadási szolgáltatások  

Fı pszichológiai szolgáltatások: 

• Klinikai pszichológiai felmérés 

• Pszichológiai tanácsadás 

• Támogató pszichoterépia 

• Szupervízió és esetkezelés 

• Klinikai pszichológiai és vagy orvosi felmérés  

Ismeretek: 

öregedés elméletei és az ide vonatkozó kutatások öregedés pszichoszociális folyamatai, 

öregedési folyamat sokszínősége, különös tekintettel a szociokulturális folyamatok 

hatásaira, öregedés biológiai és egészséggel kapcsolatos aspektusai idıskori kognitív 

változások, Idısek funkcionális kapacitása pszichopatológia vizsgáló eljárások elmélete, 

módszertana, ide vonatkozó kutatások intervenciók elmélete, módszertana, ide vonatkozó 

kutatások, etikai és jogi kérdések, folyamatos képzés, szupervízió 

Készségek: 

idıs emberek szükségleteihez való alkalmazkodás kognitív és funkcionális vizsgálatok 

kivitelezése és interpretációja Intervenciók alkalmazása más diszciplínákkal való 

együttmőködés. 

Az idıskor az egyedfejlıdés egyik szakasza Életkor szerint 

Biológiai kritériumok szerint 

50-59 év: áthajlás kora 

60-74 év: idısödés kora 

75-89 év: idıskor 
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90-99 év: aggkor 

100 év felett: matuzsálemi kor 

Pszichológiai tényezık szerint (énkép) Feel-age Look-age Do-age, Interest-age (Barak 

és Schiffman, 1981) 

Szociológiai kritériumok szerint („társadalmi öregség”) – nyugdíjazás, gazdasági 

inaktivitás 

Biológiai változások idıskorban: élettani alkalmazkodási képességek progresszív 

beszőkülése, egyénenként és egyénen belül funkciónként eltérı gyorsasággal és 

mértékben (genetikai tényezık, öröklött és szerzett betegségek, életmód), egyes 

mőködések rezerv kapacitásának csökkenése → alkalmazkodás általános csökkenése → 

fokozott sérülékenység, különféle élettani rendszerek egyidejő, egymást súlyosbító 

mőködészavara (károsodott homeosztázis) 

Tünet: legsérülékenyebb rendszer mőködészavarában jelentkezik 

Testtömeg, testösszetétel változása (táplálékbevitel csökkenése, izomtömeg vesztése, 

testtömeg lassú csökkenése) Immunkompetencia hanyatlása („immunöregedés”) 

Morfológiai változások: agy súlycsökkenése, neuronok területenként eltérı pusztulása, 

idegsejtek sorvadása, megırizvén a plaszticitási képességét 

Biokémiai változások: neurotranszmitterképzıdés és kibocsátás csökkenése, akciós 

potenciál vezetésének hanyatlása 

Érzékszervi változások: szaglás, látás, hallás gyengülése, ízérzékelés változásai (sós, 

keserő íz) → szenzoros depriváció Cirkadián ritmus változása. 

Pszihológiai változások: kognitív funkciók változásai, pszichomotoros tempó és 

gondolkodás lassul Finom idıbeli változások észlelése csökken Egzekutív funkciók relatív 

jelentıs hanyatlása. Memóriafunkciók: rövid távú emlékezet romlása, munkamemória, 

deklaratív memória jobban sérül, mint a procedurális – epizodikus memória érintett, 

szemantikus kevésbé. Figyelem gyengül, különösen a megosztott figyelem, irreleváns 

ingerek gátlása gyengébb, gyors figyelmi váltás gyengül. Érzelmek: érzelemszabályozás 

javul, hatékonyabban szabályozzák negatív érzéseiket, negatív érzelmi állapotok kevésbé 

tartósak, emlékek pozitív érzések irányába torzulnak „idısödés paradoxona” 

Szocioemocionális szelektivitás elmélete: célok szelektálása pozitív megerısítéshez, jóllét 

növekedéséhez kapcsolódik. 

Szociális változások: szociális kapcsolatok beszőkülése, özvegység, barátok halála. 

társadalmi szerepváltás: nyugdíjazás, esetleges anyagi nehézségek, családi és társadalmi 

integritás vs. izoláció, intézeti elhelyezés kölcsönösség, harmónia, elhagyatottság, 

magány érzése. 
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Terápiás lehetıségek: 

Pszichoterápia (egyéni, csoportos) 

Egyéni: magatartás terápia, relaxációs módszerek, szupportív terápia, pszichodinamikus 

pszichoterápia 

Csoport: szocioterápiák, család bevonása. Neuropszichológiai rehabilitáció, 

funkciódeficitek, kompenzációs mechanizmusok. 

Kognitív és viselkedésterápia: 

Magatartás gerontológia: viselkedésterápiás módszerek alkalmazása az idıskori mentális 

zavarok megelızésében és kezelésében 

Széles indikációs spektrum: prevenciótól a súlyos pszichés zavarokig 

Kognitív deficit esetén elsısorban viselkedésterápiás módszerek, minél megtartottabbak a 

kognitív képességek, annál inkább alkalmazhatók a kognitív technikák, egyéni és 

csoportos formában. 

Idıseknél alkalmazott pszihodinamikus módszerek: 

Standard analízis: tudattalan konfliktusok feldolgozása életutat végigkísérı áttételi 

neurózis hátterében. Pszichodinamikus pszichoterápia: tudatelıttes és aktuális 

konfliktusok feldolgozása az élettörténeti fejlıdés figyelembevételével. Szupportív 

pszichodinamikus terápiás módszerek: testi vagy pszichés betegség gondozása során a 

megterhelı érzelmek kifejezése,pozitív szelftárgyak aktiválása, énerısítés. Hosszan tartó 

terápiás kapcsolat ritkább találkozásokkal: szociálisan elmagányosodott emberek 

pszichés gondozása Rövid pszichoterápia: tudatközeli, emocionálisan jelentıs és a 

jelenlegi élethelyzetre vonatkozó fókusz feldolgozása Analitikus csoportterápia: 

körülhatárolt neurotikus konfliktusok feldolgozása 

Analitikusan orientált csoportos pszichoterápia: veszteségek feldolgoztása, önértékelés 

erısítése, aktivitás és társas kapcsolatok ösztönzése 

Osztályos fokális terápia: funkcionális tünetek hátterében az idıskori változások által 

reaktivált traumák és neurotikus konfliktusok feldolgozása. 

Következtetés:  

A Zathureczky Berta Központban a szoció- medikális ellátást egy professzionális 

csapat biztosítja (általános orvos, fizikoterapeuta, kinetoterapeuta, pszihológus, szociális 

munkások, asszisztensek, ápolok). Az intézményünk szakmaiságot, tiszteletet, odaadást 

tanusít: empátia, erkölcsi támogatás az intézmény által nyújtott szociális szolgátatások 

kedvezményezettjei számára. 

Igazgató 

Klárik Mária Antónia 


