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Bevezető: 

A járvány miatt éppen az az idős korosztály szigetelődik el leginkább a társadalom többi 

részétől. A járvány tavaszi kitörését követően idős emberek tízezrei tapasztalták azt, hogy 

a szokásos rokonlátogatások megritkulnak, sőt akár teljesen meg is szűnnek, és a 

családjukkal csupán telefonon tudják tartani a kapcsolatot. Ez persze az ő érdekükben 

történt, hiszen a koronavírus okozta megbetegedés az ő szervezetüket viseli meg 

leginkább - ezért a az időseket és a krónikus betegséggel küzdőket kell leginkább óvni. 

Viszont az idős emberekre egy másik, nagyon komoly veszély is leselkedik: a magány. 

Ennek pedig nemcsak a lelki, de a testi egészségükre is komoly hatása van.  

A megyénk helyzete: 

Populáció lakhely szerint 2020 január 1-i adat/Nemzeti Statisztikai Hivatal 
  
Kovászna megye 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
összesen 232052 231521 230907 230392 229958 229476 228897 228287 227389 226027 225743 
Sepsiszentgyörgy 66929 66703 66338 65935 65614 65412 65128 64788 64428 63889 63659 
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A 2020-as demográfiai adatok szerint, Kovászna megye lakossága 225.743 
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személy volt, amelyből 49.451 személy 60 év fölötti, ez az összlakosság 21,90 % képezi 

 
 

Populáció korcsoport szerint, 2021 január 1 adat/Nemzeti Statisztikai Hivatal 

Kovászna megye 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

60-64 év 10933 12017 12935 13932 14172 14550 14626 14712 14796 
14655 13144 

 65-69 év 10582 10489 9917 9429 9515 10015 11037 11862 12667 
12823 12349 

 70-74 év 8363 8255 8597 8810 9157 9249 9126 8630 8233 
8303 8316 

 75-79 év 6169 6202 6424 6526 6617 6726 6678 6951 7145 
7423 7493 

 80-84 év 4114 4188 4130 4214 4198 4211 4277 4454 4577 
4666 4691 

85 év és fölötte 2466 2591 2709 2802 2908 3015 3125 3114 3127 
3174 3458 

összesen 
42627 43742 44712 45713 46567 47766 48869 49723 50545 51044 49451 

 

 Sepsiszentgyörgyön az államilag intézményesített idősügyi szociális 

szolgáltatásokat a Zathureczky Berta Központ biztosítja mai napig, jelen pillanatban 

három típusú szolgáltatással: bentlakásos rendszer, nappali központ, valamint a Respiro 

Program (bizonyos, rövidebb időszakra befogadott idősek gondozási programja). 

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 
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Az intézmény bemutatása: 

A Zathureczky Berta Központ, a Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának és a Szociális 

Igazgatóságnak alárendelt helyi érdekeltségű közintézménye, amely különálló jogi 

személyiséggel rendelkezik, és amelyet a 169/ 2003-as határozat alapján létesítettek. A 

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

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

törvény 41. cikkelyének 2. bekezdésének megfelelően az igazgató, a vezetőtanács és az 

osztályvezetőkkel együtt biztosítják. A helyi érdekű közszolgáltatás meghatározatlan 

időtartamú. 

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

Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok alapján működik. 

Zathureczky Berta központ adószámmal, saját bankszámlával és bélyegzővel rendelkezik. 

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

szabályozzák.  

A Zathureczky Berta Központ működési engedélyei: 

a Közegészségügyi Igazgatóság által kibocsájtott 9462/16.01.2017 számú egészségügyi 

engedély 

Állategészségügyi és az élelmiszerek biztonságáért felelős Igazgatóság által kibocsájtott 

VA 555/10.01.2017-as számú engedély,  

a Kovászna Megye Tűzoltósága által kibocsájtott 12 szám /2017/SU engedély. 
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Működési engedélyek:  

o Bentlakásos rendszer idős személyek számára - szociális szolgáltatási kód 8730 

CR-V-I  LF 0004251 szám 

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

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

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

biztosítja szolgáltatásait (Szervezési és Működési szabályzat, Szervezeti ábra, Belső 

Rendszabályzat, Szolgáltatások Előírásainak a Kézikönyve, A Kedvezményezettek Etikai 

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

351/2016-os Helyi Határozat alapján működik, Éves Aktivitás Tervezet ). 

Az intézmény célja, a növekvő arányú időskorú népesség életkorának 

meghosszabbodása, az egészségi állapotukra jellemző multimorbidítás és szociális 

ellátások iránti igény kielégítése, valamint a szociálisan rászorultak részére személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás nyújtása, ápolást-gondozást nyújtó 

intézmény keretében. Az Idősek Otthona feladata elsősorban 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 megfelelően a gondozó központ célkitűzése  

 Önállóság és biztonság biztosítása a gondozott idős személyek számára  

 ápolási feltételek biztosítása 

 az idősek fizikai és szellemi képességeinek fenntartása és javítása; 

 a társadalmi életben való részvétel ösztönzése; 

 az ember közti kapcsolatok erősítése; 

 orvosi felügyelet és ellátás biztosítása; 

 öregedési folyamat elfogadtatása és tudatosítása; 

 idős személyek társadalmi visszailleszkedésének javítása; 

 hozzáférés biztosítása a pszicho-szocio-medikális szolgáltatásokhoz,  

 az idős személyek életszínvonalának növelése, a várható élettartam növelése, 

 a mentalítás megváltoztatása, a szükségletek tudatosítása és aktív részvétel az idős 

személyek problémáit célzó döntésekben. 

 

Jövőkép  

 Az idősek igényeinek megfelelő életszínvonal biztosítása. 
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 Méltóságteljes és biztonságos környezet biztosítása. 

 Az idős személyek aktív részvétele a kultúrális tevékenységekbe való bevonással, 

munkaterápiával, turizmussal, stb. 

 Az gondozottak társadalmi beilleszkedésének a támogatása, úgy intézmény szinten 

mint a helyi közösségekbe. 

 Az idősek fizikai és pszichikai állapotának fenntartása. 

 Az ellátottak különböző igényeinek kielégítése, társadalmi kockázatként megítélt 

események megelőzése, korlátozása, megszűntetése.  

 

Értékek  

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

értékeket tiszteletben tartja: 

a) a társadalmi szolidarítás; 

b) szubszidiaritás; 

c) egyetemesség; 

d) az emberi méltóság tiszteletben tartása; 

e) az egyéni megközelítés; 

f) a partnerség; 

g) a kedvezményezettek részvétele őket érintő 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 megfelelő szociális; 

q) versenyképesség; 

r) esélyegyenlőség; 

s)szakmai titoktartás; 

t) egyenlő szociális jog élvezet; 

u) jövedelemfüggő szociális szolgáltatások biztosítása; 

v) szabadválasztási jog. 
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A Zathureczky Berta Központ a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

1. Bentlakásos központ 

2. Napközis központ 

3. Respiro központ 

4. Idős klub 

5. Munkaterápia 

 

A Központ számára helyet biztostó ingatlan összfelülete 1834 négyzetméter a következő 

beosztással: egy épületszárny, földszint, két emelet, valamint kialaktott tetőtér, belső 

lépcsőházzal, felvonóval. 

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

központ 20, a Respiro központ 5, az Idősek Klubja 50 férőhelyes. 

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

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

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

kívül belül térfigyelő kamerával van ellátva. 

2020 – ban a Sepsiszentgyörgyi „Zathureczky Berta” Központ szolgáltatásait: 

- 35 személy a bentlakásos rendszerben 

- 8 személy a respiro központban 

- 37 személy a Napközi központban 

- 200 személy pszicho-szocio-medikális tanácsadásba részesült 
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A kedvezményezetteknek nyújtott szociális szolgáltatás standard követelményei a 29 

/2019 rendelet alapján: 

 Biztonságos környezet biztosítása: belső és külső környezet biztonságosan van 

kialakítva és felszerelve, a központ megfelelő lakóhelyiséget biztosít. A központ a 

távkomumunikációs eszközöket is biztosítja (telefon, internet) Kamerákkal őrzött az 

épület és terület, a kapusok felügyelik és felelnek a biztonságért és a rendért a központon 

belül. Nővérhívó rendszer is működik. 

 Higiéniai szolgáltatások, átvállalva egyes alapápolási feladatokat: fürdetés, 

manikűr, masszázs, a szobák takarítása, ágynemű cserélés, mosás azzal a céllal, hogy 

biztosítsa a kedvezményezettnek a biztonság érzetét és jó hangulatát. 

A napi élelmiszer biztosítása: Ételeinket a könnyű, vegyes étrend összeállításának 

szabályai határozzák meg (naponta friss gyülmölcs és zöldség), ez mellett bevezettük a 

diétás étrendet: cukorbetegeknek, epe és májbetegeknek. Ezen étrendet a Centrum 

orvosa írhatja elő. Továbbá támogatva van az önellátó étkezés, ennek megfelően kiképzett 

étkezde áll rendelkezésükre. Szobában való étkezés csak fekvő betegeknél lehetséges. 

 Orvosi ellátás: Központunk, a fogorvosi ellátás kivételével, biztosítja a lakók 

egészségügyi alapellátását. Szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás 

biztosítása, kórházba szállítás megszervezése a főasszisztenssel egyeztetve. 

 A kedvezményezett egészségi állapotának állandó 24 órás felügyelete szakképzett 

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

ergoterápiás, kinetoterápiás szolgáltatás  
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 Szociális tanácsadás: egyéni tanácsadást a szociális munkások heti két 

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

problémákról, a jelenlegi vagy múltbeli történtekről, érzéseiről és olyan dolgokról, amik 

foglalkoztatják, a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszairól, újabb igényeiről és 

útmutatás a döntéshozatalban, problémamegoldó képességének segítése. 

 Különböző tevékenységek szervezése: 

- személyre szabott, egyéni foglalkozások 

- kultúrális tevékenységek (színházi előadások, filmnézés, könyvtár, szórakoztató 

előadások szervezése az Otthonban), újabb ismeretek és élmények gyarapítása 

érdekében, 

- aktív testi-lelki megőrzés 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 

(kreativítás, 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 szabadidős tevékenységek szervezése 

- Egyéni és közösségi vallásgyakorlás: Szabad vallásgyakorlást minden lakó 

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

képviselőitől is, akik az egyéni lelki segítségnyújtáson túlmenően rendszeresen tartanak 

istentiszteletet, szentmisét. 

 

Az Központ Igazgatósága: 

 A „Zathureczky Berta” Központ tevékenységeinek és az alkalmazottak aktivításának a 

megszervezését, ellenőrzését, összehangolását és vezérlését biztosította. 

 A törvény által előírt belső határozatok kiadása  

 Havi, negyedéves, féléves, éves beszámolók, 2021-es évre vonatkozó tervezetek, 

működési terv, statisztikai beszámolók elkészítése, éves beszámoló a 2020-as évre, 

SWOT felmérés 

 Alátámasztási jegyzetek, a Központ működésére vonatkozó határozattervezetek 

elkészítése 
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  A Központ tevékenységeinek és az alkalmazottak aktivításának a megszervezését, 

ellenőrzését, összehangolását és vezérlését biztosította.  

 A 2018/600 számú törvény adatainak frissítése a belső vezetői ellenőrző kód 

jóváhagyása érdekében  

 Pályázat benyújtása: 10% működési költségtérítés idősgondozó központoknak, az 

állami költségvetésből, a 17/2000-es törvény és a 34/2016 Határozat alapján. 

 Pályázat benyújtása a 82/2020 Kormány sürgősségi rendelete alapján, 

személyzetének kockázati 1150 lej / fő összegű támogatás nyújtásának jóváhagyására. 

 A központ vészhelyzeti tervét az országos és globális járványügyi helyzetnek 

megfelelően hajtottuk végre. 

 Működési tervet dolgoztunk ki, a Szociális Biztonsági Minisztérium ajánlásai alapján, 

a COVID-19 járvány által kiváltott helyzet megelőzéséről és kezeléséről a szociális 

szolgáltatások területén. 

 A Zathureczky Berta Központ, szociális intézmény működés folytatásának tervét 

dolgoztuk ki a MMPS ajánlásai, a COVID-19 járvány által generált riasztási állapotban 

alkalmazandó szociális szolgálatokra vonatkozó ajánlások alapján. 

 Kockázati lapot készítettünk az alkalmazottak számára a Sars Covid-19 vírusfertőzés 

megelőzéséről. 

 A 8-as Katonai rendelet alapján, monitorizátam és koordináltam az izolált személyzet 

teljes ellátást, műszakok biztosítását. 

 Folyamatos tájékoztatás a koronavírus-járvány megelőzése és hatékony kezelése, az 

alkalmazottaknak, önkénteseknek, kedvezményezetteknek és családtagoknak 

egyaránt.  

 Személy kinevezése, aki felelős a fertőzésmegelőzési és -védelmi intézkedések 

végrehajtására vonatkozó terv végrehajtásáért és betartásáért 

 Októberben a 21 alkalmazott közül 14 megfertőződött koronavírusban, és az 

intézményt fertőzési gócnak nyilvánították.. A városháza, a Szociális Igagatóság és a 

civil szervezetek önkéntesei segítségével, koordináltam és felügyeltem a Zathureczky 

Berta Központ által végzett tevékenységeket.  

 A fenntartói utasításban az áll, hogy a koronavírus-járvány idején az intézmények 

vezetőinek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a jogszabályban előírt és a fenntartó 

által biztosított személyi és tárgyi feltételek meglétére, valamint a jogszabályban előírt 

szakdolgozói álláshelyek betöltöttségére. A dokumentum szerint az intézmények 

látogatással és kijárással kapcsolatos szigorú protokolljainak fenntartása továbbra is 

indokolt. 
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 Részt vettem egy felmérési projektben a MALTAI szeretetszolgálattal közösen, amelyet 

a sepsiszentgyörgyi idős lakosság életkörülményeinek figyelemmel kísérése és javítása 

céljából szerveztek. 

 2020.01.01–2020.12.31 között 2 ügy bírósági ügye volt az intézménynek a 

Szakszervezeti képviselettel. 

 Szakmai kompetencia felmérés ápolóknak valamint otthongondozóknak. 

 Munkaügyi gyűléseken való részvétel: a Helyi Tanácsnál, Megyei Tanácsnál 

Kormánybiztosi Hivatalban a Konzultatív Bizottság keretén belül, A Kovászna Megyei 

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

foglalkozó Civil szervezetek gyűlésein. 

 Szerződések: szakszerződések (általános orvosi, fizikoterápia, kinetoterápia, 

pszichólogia), jogi tanácsadás, RSVTI, szállítási szerződés, szolgáltatási szerződések 

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

háztartási hulladék és szelektív hulladékgyűjtés  

 Partnerségi szerződések: Megyei Egészségügyi Igazgatóság, Megyei Munkaerő-

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”, Kertváros egyesület, 

Kárpátháló egyesület.  

 Különböző események megszervezése és létrehozása amelyet a szociális iroda 

beszámolójában megtekinthető. 

 1 kérdőíves felmérés a szolgáltatások minőségének ellenőrzésére illetve az elvárások 

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

A rehabilitációs projekt 2011-ben fejeződött be, azóta sem tudtunk beruházni az 

infrastruktúrába. Szerencsére több kis beruházási projektet is benyújtottunk, és európai 

szintű ellátást tududnk biztosítani. Az elmúlt években nem volt kiírás más rehabilitációs 

vagy beruházásos projektre. Az elkövetkezőkben megoldást kell találni az épület 

javitásának valamint a felszereltség helyetesítése érdekében, ahhoz hogy a nyújtott 

szolgáltatások a minőségi előírásoknak megfelelően tudjanak zajlani. 

 

Humánerőforrás 

  

A humán erőforrásoknak értékteremtő, felhasználó erejük van a munkafolyamat 
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meghatározó tényezőiként. Biztosítják  javak és szolgáltatások létrehozásához szükséges 

egyéb források hatékony kombinációját. A személyzeti diagnózis egyrészt az emberi 

erőforrások rendelkezésre bocsátásával, méretével, képzettségével, szerkezetével és 

viselkedésével kapcsolatos szempontokat, másrészt ezen erőforrások felhasználóinak 

hatékonyságát célozza. A hatékony felsőoktatási rendszer kialakítása és megvalósítása 

olyan rendszer, amelyben a szakterületek közvetlenül kapcsolódnak a munkaerőpiac 

valós és dinamikus igényeihez, az a sikeres forgatókönyv, amelyen keresztül az 

intézmény hozzájárulhat a humán tőke fejlődéséhez. A "Zathureczky Berta" komplex 

szervezeti felépítésében szerepel: az Igazgatóság, A humán erőforrások részleg, az 

adminisztrációs iroda, a háztartás, a karbantartás és a kiszolgálás, a szocio-medikális 

szolgáltatásokat biztosító iroda. 

Az emberi erőforrás-gazdálkodás fő célja az, hogy a szervezet teljesítményének elérése 

érdekében minden szinten elérje a munkatársak teljes szellemi és gyakorlati 

lehetőségeinek mobilitását. 

Az irodák az igazgatóság közvetlen alárendeltjei. 

A központ szerződéses alkalmazottai: 

1. Igazgató : 1  

2. Humánerőforrás menedzsment: 1 

3. Szoció-medikális iroda:  

1. irodavezető: 1 

2. szociális munkás: 2 

3. általános asszisztens: 4 

4. ápoló: 4 

4. Adminisztrációs iroda, a háztartás, a karbantartás és a kiszolgálás.: 

1. szakács: 3 

2. portás: 3 

3. szakképzetlen munkás: 2 

A 61/2020 Helyi Tanácshatározat által elfogadott szervezeti ábra szerint, 2020 -

ban a következő volt az alkalmazottak szerkezeti rajza: 



Zathureczky Berta Központ 

13

Total: 34

Biroul de îngrijire şi 
asistenţă -10 ½

Biroul administrativ, 
gospodărire, întreţinere şi 

deservire - 6 ½

Biroul administrativ, 
gospodărire, întreţinere şi 

deservire - 3 ¼

Biroul de îngrijire şi 
asistenţă - 5 ½

1/2 șef birou 1/2 șef birou

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

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

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

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

A

1 Contabil şef
1 Referent

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 
asistenţă -

3 ½ Biroul administrativ, 
gospodărire, 

întreţinere şi deservire 
- 1 ¼

1/4 șef birou

1 muncitor necalificat 
(pers de serviciu)

 
 

2020-ban az üresen maradt és el nem foglalt állások száma 13 volt a 

tanácshatározat által jóváhagyott 34 helyből. 
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Nr. 
crt.

STRUCTURA

înalt 
funcţionar 

public
de conducere ** de execuţie de conducere de execuţie

COMPLEX "ZATHURECZKY BERTA" 1    
1 Director  II S

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE RESURSE UMANE 
(MRU)

2    

2 Contabil şef I S
3 Referent I M

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 17    

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

4 Şef birou II S 1/2
5 Portar III G

6 Portar G

7 Bucătar I G

8 Bucătar I 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 principal 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, ÎNTREŢINERE ŞI 
DESERVIRE 3 1/4

23 Şef birou II S 1/4
24 Portar G

25 Bucătar I G

26 Muncitor necalificat I G
BIROUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 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, ÎNTREŢINERE ŞI 
DESERVIRE

Şef birou II S
1/4

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

40 Infirmieră G

41 Psiholog S 1/2

0

0

0

4

30

34    

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

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

Klárik Mária Antónia

Funcţia publică

C
la

sa

N
iv

e
lu

l 
st

ud
iil

orFUNCŢIE DE 
DEMNITATE 

PUBLICĂ

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

G
ra

du
l

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

Director

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE

O
bs

er
va

ţiiFuncţia contractuală

valabil pe anul 2020

 STAT DE FUNCŢII

G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l

N
iv

e
lu

l 
st

ud
iil

or

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE

 

 

 

Gazdasági és pénzügyi aktivitások:  

 

A központ egyik legfontosabb aktivítása az éves költségvetés ellemzése, a tanács által 

biztosított rész valamint a szolgáltatásban résztvevők önrészének ellemzése: 

A központ jó működéséhez szükséges pénzügyi források bíztosításhoz a következő 

tevékenységeket hajtották végre: 
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 A kiadások költségvetésének megalapozására vonatkozó dokumnetáció előkészítése és 

összeállítása a 2020-as költségvetési év zárásáról szóló metodologiai normák 

jóváhagyásához.  

 Felelősség, 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 történő 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 illetően a 614/2013 rendelet 

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

 Változások történtek a kiosztott költségvetési előirányzatokban és a kiosztásra 

kerülőkben a hitelutalványok felhasználása által a 2020-es pénzügyi év harmadik 

szemeszterének első hónapjától kezdődően 

 Megszerveződött az anyagi javak általános leltározása és nyílvántartása, selejtlista 

közvetítése jováhagyásra  

 Havonta összegző mérleget állítottak össze és három havonta ellenörző, analitikus 

mérleget a könyvelésben nyílvántartott adatok alapján 

 Jelentések készítése a pénzügyi dokumentumokkal kapcsolatosan, valamint a törvény 

által előírt, valamint a fenntartó által igényelt személyzeti dokumentumok elkészítése. 

Havonta a személyzet költségeinek nyílvántartásba vétele.  

 Statisztikai jelentés a jövedelmekről. Statisztikai adatok szolgáltatása a tulajdonos 

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

 Minden hónap 25-ig, a 112 nyilatkozat leadása a kötelező kifizetésekről és az állami 

szociális biztosításokról. 

 Személyzeti adatok jelentése a Munkaminisztérium fele, a közintézményekre 

vonatkozó 186/1995 törvényrendelet alapján. 

 

A saját megelőző pénzügyi ellenőrzésének, a pénzügyi kimutatások és az intézmény 
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készpénzkezelési tevékenységének jelentésére vonatkozó jogszabályi előírások 

betartásának biztosítása érdekében a következő tevékenységeket végezték el: 

 hitelesség ellenőrzés 

  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’’ című 10-es fejezetben leírt költségvetési hitelek teljes 

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

alapján. 

A ’’Javak és szolgáltatások’’ című 20-as fejezetben leírt, a Központ jól 

működéséhez feltétlenűl szükséges anyagkészlet biztosítva volt (bútorok, tisztasági 

kellékek, üzemanyag, fogyóanyag, élelem) és teljes egészében ki voltak fizetve a 

szolgáltatások és a végrehajtott munkálatok . 

2020-ra a Zathureczky Berta Központnak költségvetésben belefoglalt összeg 1.875.550 lej 

volt és a kifizetések összege 1.578.420,39 lej volt. 
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A 

könyvelés, - pénzügy, - személyzet felelős: főkönyvelő 
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HR Iroda/ Közbeszerzési tevékenység: 
 
A részleg feladata a közbeszerzései procedúrák megszervezése és lebonyolítása, valamint 

a szállítási, szolgáltatási és a munkálati szerződések odaítélése a 2016/395-ös 

kormányhatározat 2-es paragrafusának megfelelően. A közbeszerzések olyan 

folyamatszakaszok sorozata, amin ha végigmegyünk a cél a termék vagy a termék 

használati jogának megszerzése egy közbeszerzési szerződés odaítélése következtében. 

Tehát a részleg feladata a beszerzés folyamatának elindításához és lefolyásához 

szükséges dokumentáció összeállítása, a közbeszerzés iratcsomójának összeállítása 

minden egyes odaítélt szerződés vagy keretszerződés esetében, úgy ahogy azt a 2016/98-

as törvény szabályozza. 

A részleg 2020-as évi tevékenységének összegzése 

Az év folyamán 213 darab közbeszerzési folyamat volt elindítva és lefolytatva, ebből két 

darab árajánlat-kéréses 2400,75 lej értékben, direkt vásárlás 233.942,12 lej értékben 

Az 2020-as éves célkitűzések megvalósítása 

Sorszám Célkitűzés Megvalósítás 

1 A szakmai felkészültség fejlesztése megvalósítva 

2 A közbeszerzési procedúrák megszervezése megvalósítva 

3 Az alapok hatékony használata megvalósítva 

 

Célkitűzések a 2020-es évre 

1. A szakmai felkészültség fejlesztése. 

2. A közbeszerzési folyamatok elindításának és lefolytatásához szükséges iratcsomók 

összeállítása és jóváhagyási idejének szűkítése. 

3. Az odaítélés iratainak minél rövidebb időn belül való átküldése érvényesítés 

céljából a Nemzeti Közbeszerzési Ügynökségnek. 

4. Csak objektív és mérhető tényező használata a közbeszerzési eljárásnál. 

5. Szoros együttműködés az elbíráló bizottságok tagjai között, valamint a behívott 

szakértőkkel annak érdekében, hogy a meghozott döntések helyesek legyenek és 

amelyek által az óvások elkerülhetőek, óvások amelyek késleltethetik a szóban 

forgó szerződéseket, terveket 

6. Törvényes elektronikus eszközök használata az odaítélés eljárásánál az összes 

megszervezett eljárásnál. 

 

Adminisztrációs iroda/ Adminisztrációs tevékenységek 

 Adminisztrációs tevékenységek 
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Az adminisztratív részleg legfőbb célkitűzései: a Zathureczky Berta Központ az 

alárendeltségébe tartozó alkalmazotti és tárgyi erőforrások felügyelete és irányítása és az 

intézmény kiadásainak nyomon követése. 

 Ennek eléréséhez a legfontosabb tevékenységek a következők: 

 A biztonsági személyzet, szakácsok, takarításért felelős személyzet 

tevékenységeinek a irányítása, felügyelete 

 A technikai kötelezettségek elvégzése (munkavédelem, tűzvédelem) 

 A Központban folytatott tevékenységek követése. 

 Az intézményben felmerülő problémák jelentése hetente. 

 Az intézmény tevékenységeihez szükséges anyagi javak beszerzése. 

 Az előkönyvelés vezetése . 

 Havi fogyasztások követése és felügyelete: hőenergia, villamos energia, víz, 

hulladékszállítás, telefonhasználat, internet használat stb. 

 Az igazgató jelenlétének hiányában, az egészségügyi részleg vezetőjével 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. 

 Támogatás és segítség nyújtás a központban megszervezett események létrehozása 

érdekében 

 Az épület karbantartása.  

 Megszervezte az épület és a Központban található egyéb javak biztonsági 

felügyletét . 

Adminisztrativ részleg felelőse: iroda vezető 

 

Ápolási és gondozási iroda/ a szociális iroda tevékenységi beszámolója 

 
A Zathureczky Berta Központ szociális irodájának tevékenységei közé tartozik a 

kellemes és megfelelő környezet kialakítása az érdeklődök és a benntlakók számára, ahol 

szakmai és szociális tanácsadásban részesülhetnek. 

A központ minden kedvezményezettje empatikus elfogadást, esélyegyenlőséget 

tapasztalhat meg itt, és szabadon, bátran biztonságos környezetben kifejezheti a 

véleményét, panaszát, észrevételeit, javaslatait. A Központ szociális munkásainak 

szakmai célkitúzése az idős és sérülékeny személyek jógainak tiszteletbe tartása. 
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Kapcsolattartó és összekötő szerep kiépítése és fenntartása az intézmény és az 

intézményen kivűl élő idősek között az Otthon közösségébe való jó beilleszkedés céljából, 

valamint a független és társadalmilag aktív életmódra való ösztönzése az idős 

nemzedéknek. 

Ezen célok megvalósítása érdekében a következő célkitűzéseket fogalmazta meg 

a szociális iroda: 

 Kellemes és megfelelő környezet kialakítása az érdeklődök és a bentlakók számára, 

ahol szakmai és szociális tanácsadásban részesülhetnek az Otthon 

kedvezményezettei. 

 Környezettanulmányok készítése 

 Szakmai bizottságok összehívása, melyek célja a Zathureczky Berta Otthonba való 

bekerülés elbírálása. 

 A kedvezményezettek állapotának felmérése 

 Egyénre szabott gondozási és ápolási terv kidolgozása a kedvezményezettek 

számára 

 Egyéni tanácsadás 

 Különböző események, nyílt napok rendezése a családtagokkal és a külvilággal 

való kapcsolattartás céljából 

 A más szociális intézményekkel, valamint non-profit szervezettekkel való 

együttmüködés érdekében szakmai konferenciák és továbbképzők koordinálása 

 Az aktív fizikai és lelki élet, erőnlét fenntartása érdekében tudományos, 

szórakoztató előadások szervezése 

 Kirándulások szervezése 

A „Zathureczky Berta” Központ a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

- Bentlakásos szolgáltatás,  

- Respiro szolgáltatás (meghatározott időre rezidenciális szolgáltatás) 

- Napközi Otthon szolgáltatás 

- Idős Klub 

- Munka terápia 

2020-ban 45 kérést iktattak, amelyből 13 személy a Bentlakás szolgáltatásait 

igényelte, 9 személy  a Respiro szolgáltatást és 21 kérésben a Napközi Szolgáltatást 

igényelték. 

A Központba beérkező igénylések elbírálását végző bizottság előtt 30 személy jelent 

meg, ebből 4 személy a bentlakás szolgáltatásait igényelte,  19 személy a Napközi Otthon 

szolgáltatásait, 8 személy a Respiro szolgáltatást, minden kérelmezés pozitív elbírálásban  
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részesült. 

 

A Zathureczky Berta Központ szolgáltatásait igénybevevők táblázata: 

 

 

 

 

 

 

A 2020-as évben 15 elhalálozás volt, 10 a bentlakás felén és 5 a nappali központ 

ellátottai köréből. 

 

Összesítés a Respiro szolgáltatás kedvezményezetteiről: 8 kedvezményezetet 

részesítettünk ellátásban. 

Minden szolgáltatás kedvezményezettjének évente kétszer összetett felmérést készítettek, 

valamint egyénre szabott gondozási terv volt kidolgozva.  

Minden hónapban ellenőrizve volt a kedvezményezettek állapota az ápolási és 

gondozási lap által. 

A Központ szolgáltatásai minőségének felmérése érdekében kérdőívek lettek elkészítve 

és kiosztva. 

Az életbe vetett hit megerősítése érdekében olyan megelőző programok kifejlesztésén 

dolgoztunk, amelyek elősegítik az önbizalom megerősítését. Hetente kétszeri alkalommal 

egyéni beszélgetéseket kezdeményeztünk, valamint szociális tanácsadást és útbaigazítást 

nyújtottunk minden kedvezményezett számára. 

Azok a személyek, akik részt vettek a nappali foglalkoztató tevékenységeiben, 

többszöri alkalommal részesülhettek meghallgatásban. 

Szolgáltatás  Kedvezményezettek száma 

Bentlakás 35 

Respiro Központ 8 

Napközi szolgáltatás 37 

Total  82 
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Ebben a programban, a szociális munkás segítséget kapott egy pszihológustól. 

Azok akik ígényelték a pszihológus szolgáltatásait,  rendszeres pszihológiai 

tanácsadásban részesülhettek. 

A meglévő képességek megerősítése érdekében, a nappali foglalkoztató keretén 

belül, kézmüves tevékenységeket szerveztünk. Ezek a tevékenységek tematikusak voltak, 

abban az értelemben, hogy évszakokhoz vagy a nagyobb ünnepekhez kötödő diszítések 

készítése volt a feladat. Ilyen foglalkozások alkalmával sikerült az intézmény folyosóinak, 

nappalijának, ebédlőjének a feldiszítése, valamint képeslapok készítése a Karácsony 

ünnepére. Nagyon nagy mértékben hiányzik az idősek érdeklődése a kézmüves 

tevékenységek iránt, nem tudatosítják ennek a fontosságát, ezért kevesen vesznek részt 

benne. 

A nappali foglalkoztató egyik állandó programja a város, valamint az ország 

kulturális és politikai híreinek a felolvasása a napilapokból. 

A közösség erősítése érdekében, tematikus beszélgetéseket folytatunk az idősekkel, 

mint pl. időskori egészségügyi problémák, egyedüllét, család, egy közeli személy 

elvesztése, halál, az aktív részvétel az őket érintő problémákkal kapcsolatos 

döntéshozatalban, ezáltal bátorítást és támogatást nyújtva a saját akaratuk 

kinyilvánításához valamint egy aktív, önálló élet felvállalásához.  

A társasjátékok, kedvenc szórakozásuk a kedvezményezetteknek, ezért 

mindennaposak, bár idén ezek is korlátok között zajlottak. 

Az idei év egy megpróbáltatásokkal teli év volt az intézmény kedvezményezettjeinek 

is. Március 11-el a Napközi szolgáltatás bezárta kapuit,  otthonmaradásra kényszerítve 

az időseket. A bentlakók élete is fenekestül felfordúlt. A koronavírus okozta járvány 

helyzet nagyon nagy mértékben negatívan befolyásolta az idősek mindennapjait, 

életvitelét. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a családdal való kapcsolattartás, 

személyes találkozások, vagy teljes mértékben elmaradtak vagy a telefonos beszélgetések, 

illetve online térbeli lehetőségek próbálták ezeket pótolni. Nem, vagy csak szabályozott 

keretek között találkozhattak egymással is. Voltak szigorúbb időszakok az évben, amikor 

még a szobájukat sem hagyhatták el. Elmaradtak a tervezett programok, ingerszegény 

lett a környezetük, megfosztódtak az emberi jogaik. Ezen tényezők összessége leginkább 

lelki, de fizikai leépüléshez vezetett szinte minden esetben. Ezekben a nehézségekkel teli 

hónapokban az intézmény alkalmazottai megpróbáltak különböző alternatívákkal 

segíteni átvészelni ezt az időszakot. Odafordulással, türelemmel és hivatástudattal 

sikerült enyhíteni a túlélést. 

Egy időre a lelki táplálékot jelentő heti rendszerességű istentiszteletek is kimaradtak, 
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ezeket online térben sikerült valamelyest potólni mindaddig amíg rövidebb időszakokra a 

lelkészek visszatérhettek a fizikai térben való találkozásokhoz.  

Lényeges támaszt jelentett továbbá az idősek, de az alkalmazottak számára is a  

pszichológussal való gyakoribb, igény szerinti akár telefonos vagy online segítő 

beszélgetés is A kilátástalannak tűnő helyzetekben is sikerült egy kicsi reményt adni és 

néhány eseményt megszervezni és az ünnepeket megülni. 

A következő események szervezésére került sor: 

1. A Magyar kultúra napja 

2. Superar kórus fellépése 

3. Farsang 

4. Betegek világnapja 

5. Nemzetközi Nőnap 

6. Filmklub 

7. Idősek Világ Napja  

8. Adventi programok 

9. Karácsonyi tevékenységek 

10. Karácsonyi ünnepség 

 

 Havonta egyéni beszélgetések keretén belül felvilágosítást kaptak a testi higiénia 

megőrzésének fontosságáról, a Covid 19 által kreált pandémiával kapcsolatos 

szabályokról, higiéniai előírásokról, az időskori problémák kezeléséről, az egymás iránti 

tisztelet betartásáról, a másság elfogadásáról, a melletünk élő személyek elfogadásáról a 

pozitív és negatív tulajdonságaival együtt. 

Kulturális tevékenységeink: 

 A mindennapi életről való tudosítás újságolvasás által, hogy napirenden 

lehessenek időseink a jelen politikai, illetve kulturális eseményeivel kapcsolatosan, 

ne érezzék magukat távol a társadalom aktívabb részétől. 

 Az otthon egy kis könyvtárral is rendelkezik, akik érdeklődnek az irodalom után 

lehetőségük nyílik regények, novellák, versek olvasására 

 Filmklub 

 

A Zathureczky Berta Központban müködő egységek egymást támogatva, minden 

erőfeszítéssel a szolgáltatások és az aktivitások javítását szolgálják, hogy hatékonyabban 

teljesíthessenek a kedvezményezettek szükségleteinek és elvárásainak kielégítésében. 
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Felelős: Szociális munkások 

 

Asszisztensi és ápolói szolgáltatások: 

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

minőségi és az igényeknek megfelelő szolgáltatásokhoz alakul. A szocio – medikális 

Központ  orvosi ellátást és állandó felügyeletet biztosít. 

 

Kitűzött 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 elősegítése 

 

Felépülést és rehabilitálást segítő 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 megelőzési védőoltások beadása  

 A Központ higiéniájának és fertőtlenítésének az ellenőrzése 

 A napi étrend összeállítása 

  Élelmiszertárolók ellenőrzése  

 A veszélyes hulladékok begyűjtése  

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 

időszakban történt aktivitás és szükséges lépés a kedvezményezettek élethelyzetének 

vagy gondozásának jobbátételéhez járult hozzá.  Ennek a szolgáltatásnak a koordinálása 
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és haladása nagyfokú rugalmasságot, gyorsaságot, szakszerűséget és cselekvést igényel a 

koordinációs és irányító csapattól. Ugyanakkor, pontosságot, odaadást és türelmet a 

szolgáltatásnyújtásban direkt résztvevők részéről. 

Főbb medikális tevékenységeink az idősgondozásban: 

Betegápolás Asszisztensi ellátás Szociális gondozás: 

-a testi higiéniai szükségletek 

elvégzése:fürdetés, 

hajmosás,ruhák, 

ágynemű 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 

ellenőrzése 

-az orvos és idősek közti kapcsolat megtermtése és 

megőrzése 

-a betegségnek megfelelő 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 továbbképzőn vettek részt. 

Egészségügyi és ápolási részleg felelős: főasszisztens 

 

EGÉSZSÉGNEVELŐ PROGRAMOK: 

A Központ lakói 2020-ban a következő egészségnevelési programokon vettek részt: 

1. Az ellátottak képzése a koronavírus-járvány megelőzéséről és hatékony kezeléséről; 

2. A kedvezményezettek képzése társadalmi elhatárolódási intézkedésekről. 

3. Magatartás elszigeteltség esetén 

 

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 szerződések elkészítése, valamint ezen szerződések 

véleményezése, felmerülő jogvita esetén pedig teljes körű tanácsadás mind peres, mind 

peren kívüli eljárások során. 

A teljes körű képviselet során a követelés jogalapjának, előzményeinek szakmai 

szempontból átfogó vizsgálatát követően, részletes jogi álláspont keretében javaslatot tesz 

az adott helyzetben hatékonynak és célszerűnek kínálkozó igényérvényesítési módra, 

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

eljárásokat eredményessé teszik. 
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A jelen beszámoló a fent említett ügyvédi iroda a Zathureczky Berta Központ számára tett 

tevékenységéről szól. 

 Az ügyvédi iroda a tevékenységét a Központ űgyvezető igazgatójának a közvetlen 

alárendeltségében végezte. 

A. Az ügyvédi iroda tevékenységi területe: 

1. A Zathureczky Berta Központ képviselete a bíróságon, törvényszéken, táblabíróságon 

valamint a Legfelsőbb Semmisítő Széken, 

2. A szerződések és más akták jogi láttamozása, bírósági beadványok szerkesztése, 

közjegyző előtti képviselet, bírósági határozatok véglegesítése és továbbítása az 

érdekelteknek, illeteve bármilyen más olyan tevékenység ami az ügyvédi megbízásból 

adódik, 

3. Azon jelentések láttamozása amelyek a Zathureczky Berta Központ űgyvezető 

igazgatójának a rendelkezéseinek szolgálnak alapul, 

4. a Zathureczky Berta Központ által indítványozott municípiumi tanács határozat 

tervezetek jogi láttamozása, 

5. Közbeszerzési valamint koncessziós bizottságokban való részvétel, 

6. Jogi tanácsadás, valamint dokumentumok jogi elemzése az intézmény szakirodái 

kérésére. 

B. A 2020 évi tevékenység szintézise: 

1. Jogi képviselet a bíróságon 

2. 2020 január 1 és 2020 december 31 között 2 ügyben volt a Zathureczky Berta Otthon 

képviselve A Sanitas Covasna ellen a Kovászna megyei Törvényszéken, valamint a brassói 

táblabíróságon, 

3. A bíróságon történő képviselet két szinten történik, mint alperes illetve mint felperes. 

2020 ban a bíróságokon a Zathureczky Berta Otthon minden esetben alperesi 

minőségben szerepelt. 

4. Jogi képviseletet nyújtott a joghatósági szerveknél 

5. A hatályos jogszabályok megjelenésének a követése, főképpen a Covid-19 járvánnyal 

kapcsolatosan, 

6. Az alapító akta módosítási javaslatának az előkészítéseben valo részvétel, 

7. Az Zathureczky Berta Központ ügyvezető igazgatója által 2020 ban kiadott 47 darab 

rendelkezések a jogi láttamozása 

8. Az Zathureczky Berta Központ működését szabályozó normák jogi láttamozása 

9. A kollektív munkaszerződés tárgyalásán való részvétel, illetve a Zathureczky Berta 

Központ belső rendszabályának az elkészítésében, a hatályos jogszabályok a vezetősőg 
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tudomására hozásával 

10. A Zathureczky Berta Központ által aláírt több mint 60 szerződés szerkesztése, 

tárgyalása és jogi  láttamozása 

11. Követte a munkaszerződések megkötése, módosítása illetve megszüntetésének a 

törvényességét 

12. Hozzajárult a jogi konnotációval rendelkező levelezés lebonyolításához. 

Felelős: jogász 

Pszichológiai tanácsadási szolgáltatások  

2020-ban a Zathureczky Berta Otthonban, pszichológusi munkám során a következő 

tevékenysegeket folytattam: az időskorúak pszichológiai vizsgálata, pszichoszociális 

tanácsadása, melynek célja a relációs készségek javítása, az önbecsülés növelése, a 

konfliktuskezelés. Hétköznapi események, történesek megbeszélése, megvitatása, 

aktuális problémákra való rátekintés, reflektálás, időseknél, alkalmazottaknál.  

Ebben az évben különosen nehéz év után vagyunk, ugyanis a pandémia jelentősen 

rányomta a bélyegét aa bentlakókra alkalmazottakra egyaránt.  A kialakult helyzet miatt 

nemcsak személyes találkozásokkal igyekeztem az időseket, személyzetet támogatni, 

hanem a karantén beállta után telefonon tartottam a kapcsolatot a bentlakó idősekkel és 

dolgozokkal. Igen nehéz, válságos idő volt, megviselte az időseket és az intézményben 

dolgozókat egyaránt, úgy testileg mint lelkileg mindenki védtelen volt a vírussal szemben, 

a bizonytalanság, a járvány kezelésének újjszerű, időnként szigorú és ijesztő intézkedései 

észrevétlenül gyengítették így is érzékenylekületű időseinket, valamint a velük dolgozó 

személyzetet egyaránt. Ugyanakkkor megjegyezném az alkalmazottak sok esetben 

minden erejüket felülmúlva, igyekeztek az idősek mellett lenni, bátorítani és kiszolgálni 

őket. 

Célok : 

• Az idősek pszichológiai vizsgálata, megfigyelése, értékelése,  Pszichológiai lap 

elkészítése 

• A csoportterápiás és játékok, tevékenységek kezdeményezése és ösztönzése, a lehető 

legtöbb bentlakó bevonásával, akinek fizikai és mentális állapota lehetővé teszi a 

részvételt. Ilyenek például: Gyújtsunk meg egy gyertyát elhunyt lakótársunkért 

(gyászmunka)- beszélgetés, megemlékezés 

• Egyik célom, harmonizálni  az idősek közötti kapcsolatokat, az idősek - alkalmazottak, 

valamint idős – személyzet - vezetőség közötti kapcsolat folyamatos javítása.  

• Tájékoztatni az intézet alkalmazottjait, orvosokat, asszisztenseket,  az időseknél  

bekövetkezett mentális változásról, legyen az regresszió vagy javulás. 
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• Tanácsadás biztosítása. Segítő beszélgetések. 

• Együttműködés az Intézmény vezetőségével, a személyzettel. A kulturális 

programokban való részvételt. Az Otthonba futó programokban való bekapcsolódást, ill. 

ezek támogatása.  

 

Az idősek némelyike produkálhat különböző állapotokat, mint a depresszió, a 

boldogtalanság; tanulmányok kimutatták, hogy az idős emberek kevesebb életerővel, 

kevesebb aktivitással bírnak a szociális intézményekben. Emiatt sérülékenyebbek testileg 

és lelkileg, könnyebben válnak ingerültebbé, sebezhetővé. Ezért szükségesek különböző 

pszichológiai beavatkozások, melyek az egyén jólétét, aktuális helyzetének elfogadását, 

egyéni boldogulását célozzák meg.  

A pszichológiai szolgáltatások  

- Klinikai pszichológiai vizsgálat 

- Pszichológiai tanácsadás  

- Szupportív terápia  

- Szupervizió és esetkezelés 

Klinikai pszichológiai vizsgálat  

A vizsgálatok többsége a neuropszichológiai területről származott, azzal a céllal, hogy 

megkülönböztessük az életkorra jellemző kognitív teljesítményt, nevezetesen a 

szomatikus és a kognitív változást. Bizonyos esetekben pszichiátriai ellátásra volt 

szükség,és ilyenkor gyógyszeres kezelés javallott a kognitív funkciók fenntartására.  

 Pszichológiai tanácsadás 

 Fontos az érzelmi egyensúly fenntartása, a hála és a jólét érzésének megtartása . 

A pszichológiai tanácsadás egy másik célja,  egyensúlyba hozzni azokat a helyzeteket, 

amelyekben a különböző aktuális események elérték a meglévő nevralgikus pontot a 

személyiségszerkezetben, frissítve a múltbeli szenvedést vagy feszültséget. 

  A beszélgetéseket a résztvevők preferenciái adták, sok esetben nem irányított, félig 

strukturált módon zajlott, elősegítve a felhalmozott élettapasztalatok megosztását, 

megtanulva az új generációk számára átadott értékek jelentését és hasznosság. A 

találkozás ok alatt olyan témákkal foglalkoztunk, mint a generációs különbségek, a 

hagyományok, a kultúrák, a gasztronómiai szokások, az érintettek családban betöltött 

szerepük, a résztvevők által képviselt generáció  szépségei, értékei, egy generáció 

hasznossága, a problémás események leküzdésének módjai vagy fájdalmas élethosszig 

tartó élet, értelem keresése stb.  

Szupportív terápia  
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A pszichodinamikai vagy személyiségváltozásokat nem célzó, támogató terápiát olyan 

helyzetekben alkalmazzuk, ahol az érzelmi terhelés vagy a pszichopatológiai elemekkel 

rendelkező pszichodiagnosztikai indexek jelenléte mélyebb és állandóbb pszichológiai 

beavatkozást igényel, mint a tanácsadás . 

A szupportív terápiát olyan esetekben alkalmazzák, amikor szükséges  a kezelőorvos vagy 

a szakorvos által előírt kezelési módok betartásának támogatása,  valamint szituációs 

bátorítás . 

Szupervízió és esetkezelés  

A kommunikáció és a kiegyensúlyozottság és a tisztázási kapacitás hatékonysága az 

idősek közötti félreértések esetén. Az esetkezelés és szupervízió a csoportos vagy egyéni 

beavatkozásokon alapuló  pszichológiai aspektusainak felügyeletét, mentorálását 

foglalják magukban (esettanulmányok, tanácsadás), valamint az önkéntes 

pszichológusok koordinációját is.  

A szupervizió másik fontos szempontja a foglalkozás terápiára tett javaslatokat és 

útmutatást tartalmazza . 

Következtetés: 

Az idős emberek a fiziológiai korlátok és az öregedéssel kapcsolatos sérülékenysége miatt, 

különleges szükségletekkel rendelkező sebezhető népességcsoport. Ezt figyelembe véve 

kell minél hatékonyabban végeznünk feladatunkat, hogy időseink minél 

kiegyensúlyozottabban tudják élni hétköznapjaikat.  

Felelős: pszihológus 

 

A 2020-as év összefoglalása: 

Kijelenthetjük, hogy az új koronavírus járvány, jelentősen befolyásolja a világ 

népességének az életmódját. A lakosság kénytelen előre nem tervezett döntéseket hozni, 

amikor új kormányzati intézkedések és korlátozások jelennek meg. 

A COVID-19 prevenciós intézkedések által leginkább érintett kategória az idősekké 

Szociális szolgáltatások 

A hatóságok előírásai alapján tett intézkedések eredményeként, a vírus 

terjedésének korlátozására, a szociális szolgáltatások nyújtása korlátozva volt. Néha a 

rendszerben már meglévő problémákat elmélyítették az új feltételek, jó példa erre a 

személyzet hiánya a központokban vagy az alapszolgáltatásokban, amelyet súlyosbít a 

megbetegségtől való félelem. Ugyanakkor a nappali központok tevékenységét 

felfüggesztették. 

A 8-as Számú katonai rendelet, a bentlakásos szociális szolgáltatások 



Zathureczky Berta Központ 

30

megszervezésére és működésére intézkedéseket ír elő: 

✓ A szociális szolgáltatások megszüntetésének vagy felfüggesztésének tilalma. 

✓ Megelőző elszigetelés 14 napos időtartamra, a munkahelyen az alkalmazottai 

számára. A megelőző elszigetelést a munkahelyen ciklikusan az otthoni megelőző 

elszigetelés követi, szintén 14 napig. A munkahelyi megelőző elszigetelés során a helyi 

közigazgatási hatóságok kötelesek napi ellátást biztosítani a személyzet számára. 

✓ A központok személyzetének a szükséges higiénés-egészségügyi és védőeszközök 

biztosításának kötelezettsége. 

✓ A szociális szolgáltatások kedvezményezettjeinek kijárási és látogatási tilalom 

volt és van érvényben. 

Javaslatok: stratégia készítés amely magába foglalja az intézmény 

tevékenységének a folytatását vészhelyzet esetén, megfelelő védőfelszerelés biztosítása a 

meglévő személyzet számára, szakszemélyzet alkalmazása. 

Kijelenthetjük, hogy a 2020-as évben kialakult járványhelyzet megterhelő volt 

mind a lakók mind az intézmény szempontjából, ezért lenne szükséges az idősellátás 

jelenlegi rendszerének újragondolására, egyúttal a méltatlanul alulértékelt szociális 

szakma megerősítésére 

Igazgató 

Klárik Mária Antónia 

 


