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Intézményvezető

Lz Intézményrövid bemutatása
Az,,Összefogás'' KöáasznúAlapítvány azLntézményfenntartó szerve 2}og. januér
1-től

.

A kuratórium elnöke: Jónásn é Yarga Katalin
Kuratóriumi tagok: Dr. Acsádi Marianna
Fábián Cecília Anna

Az Intézményellátási területe elsődlegesen Bonyhád városra, valamint

a Völgységi

Önkormány zatok Társulás a területén lévő településekre terj ed ki.

Azlntézményelsősorban a s$át otthonukban

éIő, harmadik életévüketbetöltött,

önkiszolgáIásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló
fogyatékos, illetve autista személyek részérenyújt ellátást.

Az Intézmény enged
20 17 -ben

éIyezett

ferőhelyeinek szám a 24 fő,

az eLlátottak száma 20 fő.

Lz Intézményszervezete
Az ,,Egyitt

1 másért'' Nappali Intézménytisrta profilú Intézménv'amelyben több

ellátási forma jelenik meg
1. Fogyatékosok

nappali ellátása:

- ftzikai ellátás
- egészségügyiellátás
- mentálhigiénés ellátás

2. Fejlesztő foglalko ztatász
- fej lesztési j ogviszony

Tárgyi feltételek
Epület
A Nappal i Intézményműködés ét szo l gá1ó helyi
_

sé gek

előtér,

- foglalkoztatő szoba, (amely alkalmas a közösségi
c

:

soportfo gl alkozás ok me gta rtásálr a,)

- pihenőszoba,

- iroda,
- masszírozó helyiség,
- műhelyek,
- ebédlő, táIaIő konyha, szociális helyiségek.

E helyiségek részben akadálymentesek.

együttlétre' egyéni fejlesztésre,

Berendezés
A berende zési tétrgyak j avítás a, pőtlása folyamatosan történik.

Eszközök
A működéshez szükséges alapvető eszközök

pótlása, javítása folyamatosan történik.

Felújítások

A műhely ablakait és a raktár,

oltöző, palackzsugorító műhely, ferfi WC ablakait

cseréltettük az elmult évben.

Az Intézmény fris sítő meszelé se me gtörtént.

Nappali ellátás
Azlntézmény azellátottak részéreszociális, egészségi, mentális állapotuknak
megfelelő' napi életritmust biztosító szolgáItatást nyújt. A helyi igényeknek megfelelő
közösségi programokat szervez,valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű
pro

gramoknak, c soportoknak.

Az Intézményszol g áItatásai különö

s

en

:

- igény szerinti meleg élelem biztosítása,

- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint az egészségügyi aIapeIIátáS megszervezése,
v al'ő hozzáj

a

szakeLlátásokhoz

utás segítése'

- hivatalos ügyek intézéséneksegítése,
- munkav égzéslehetőségének szerv ezése,

- életvitelre vonatk oző tanácsadás, éIetv ezetés segítése'

- speciális önszerv eződő csoportok támo gatása, működésének, szerv ezésének
segítése,
- kondícionáló masszázs.

Az ellátottak fogyatékosság szerinti megoszlása
Látásfogyatékos

1,

Íő

Látássérült

tfő

Ilallássérült

2fő

Értelmi fogyatékos

1'9

fő

súlyos fokban

6fő
8fő
5fo

Mozgásfogyatékos

7

kerekesszéket használ

3fo

enyhe fokban

középfokban

fő)

Él.tko' szerinti megoszlás

21,-25

26-30
31-35

36-40

4r-45

2fő
7fő
5fő
3fő
2fő

46-50
5

1-55

55-60

1fo

60 felett
Osszes:

Álagéletkor: 35.9

Lakhely szerinti megoszlás:
Bonyhád város: 7 fo,

20 fő

környező települések: 13 fo.
Aparhant: 1 fő
Bátaapát\: 1 fo

Kakasd: 1 fo
Kisdorog: I fo
Kisvejke: 2 fő

Lengyel:2 fő
Mórágy: 1 fo
Nagymányok: 3 fo

Váralja: 1 fo

Fizikai ellátás

Az

elláúást igénybe vevő, fogyatékossággal élők speciális igényeinek megfelelő

egészségmegfartő, ftzikai aktivitást megőrző tevékenységekkiemelt szerepet kapnak
a mindennapokban:

- mindennapos mozgásfej lesztés,
- hánartási ismeretek,
- balesetvédelem'
- környezetvédelem.

Az

elláúottak fejlesztéséhez, szőrakoztatásához,

eszközöket

foglalkoztatásához szükséges

azlntézmény bixosítja. Külön térítésellenében vehető igénybe az

alapfeladatot meghaladó tevékenységekbiztosítása (lovaglás, gyó gytorna,

kirándulások).

Az

ellátottak saját ruhaneműjüket hasznáIJák, melynek mosására azIntézményben

lehetőségük van.

Bgészségügyi ellátás

A nappali ellátás keretein belül biztosítjuk a behozott gyógyszerek beadását,
gy

ő

gy ászati segédeszközök

felhelyezését.

Az

egészségiállapotban t<irténő bármilyen súlyosabb eltér ést jelezzuk azellátott

házi orvo

s

ának, ho zzátartozőj ának.

A személyzet kompetenciájábatartoző

egészségügyi e\Iátást elvégez zuk azorvos

érkezéséig.

Azlntézménye|végzi az ápolási-gondozási tevékenységkeretein belül szükséges
higiéniai ellátást.
Mentálhigiénés ellátás
A nappali ellátás az ellátott számára
biztosít.

Az

a nyugodt,

kiegyensúlyozott családias légkört

ellátottak mentálhigiénéselláúásánbelül a családi és baráti kapcsolatok

ápolását, megerősítésétbiztosítjuk, mely teljes érzelmi-,lelki biztonságot, támaszt

nyujt.

Főbb színterei:
- egyéni' céIzott segítő beszélgetések,

-

éIetv ezetési tanácsok,

- mentális segítségnyújtás,

- külső szakemberek igénybevétele.

Nappali ellátás tevékenysége

Az

ellátást igénybe vevők száméraegyéni fejlesztő programokra épülő

gyó gyp

e

d agő

giai alapű

fo gl alko

zást nyúj tunk.

Egyéni fej lesztőprogramok segítségévelnffi tunk segítséget:
- önkiszolgálás

(emberi test, öltözködés,

étkezés,személyi higiénia, rendrakás,

egészséges életmód);

- fizikai állapot erősítése, megőrzése (nagymozgások kivitelezése, fizikai kondíció
fejlesáése, alapmozgások, ritmusgyakorlatok, Iégző-,gerinc-, labdagyakorlatok);
- kommunikáció s képe sségek fej lesztése (akusztikus fi gyelem fej lesztése,

beszédszerv ügyesítő gyakorlatok, passzív-, aktív szókincs aktivizálása, kontaktust
foj

lesztő gyakorlatok);

- manuális készségekerősítése (finommotorika, és mozgáskondíció javítása);

- testséma és téri tájékoződás (önmegfigyelési gyakorlatok, testrészek, érzékszervek'

mimika, bal-jobb testirányok,térészlelés,analízis' szintézis szimmetria);
- kognitív képességek fejlesztése (számolás, elemi tapasilalatok tárgyak

kiterj edé sérő 1, térbeli -' időbe i táj ékoződás, mennyi
1

ö s

s

zehas onl ítás a, menny

i s ég

ekke

1

v é gzett

sé gek fe li

smeré se,

műve ete k, p énzhasználat) .
1

Egyéni gondozási- fejlesáési terv alapján, a meglévő képességeikre építve,koruknak'
mentális és fizikai állapotuknak megfelelően folyik a foglalkoztatás, szinten tartás.

Állapotuk, személyiségük miatt fokozott fejlesztést, odafigyelést' biáonságot
igényelnek.

Integráció segítése:
- ,,Szeretetvendégség'' a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban

- Lovaglás a mórágyi

lovardában

- Tarka Fesztivál
- Pop-Mikulás

Szocializáció segítése:
-

Március 15-i ünnepség

-

Kiállítás és vásár

-

Kirándulás a Y

a

álralj

PSEG-ben
ai parkerdőbe

- Szüret a borzsönyi szőIészetben
- Szereplé s a Mozgáskorlátozott Szövetség rend ezv ényén
- Karácsonyi ünnepség a Petőfi Sándor Evangélikus
-

Fülöp Gyula bűvész előadása

Kulturális

és szabadidős tevékenységek:

- Farsangi bál

-Táborozás a lengyeli Erdei Iskolában
-

Kiállítások megtekintése a művelő dési házban

- Húsvétinépszokások
-

Anyáknapi ünnepség

- Kirándulás a halastóhoz

Gimnáziumtanulóival

- Kirándulás az Ifiúsági Parkba
-

Nyárbúcsuztatő

-

Mikulás ünnepély

- 10 éves jubileumi ünnepség
#

- r,vzaro unnepseg

Alaptevékenységhez kapcsolódó ellátások

Megálla_
Hónap

podások
száma

Étkezést

Ügyin-

Mentális

Szabadidős

igénybevett

tézés

tanácsadás

programok

Január

24

10

J

J-

24

Február

22

10

-J

5

22

Március

22

10

J-

7

22

Április

22

l0

5

8

22

Május

2t

10

4

7

21

Június

25

T2

6

6

25

Jú1ius

24

t4

6

4

24

Augusztus

z-)

13

5

6

22

Szeptember

20

11

J

a

4

20

október

20

10

5

5

20

November

20

10

5

4

20

December

20

10

4

5

20+20+20

Ellátotti létszám alakulása
I' hó

20 fő

II. hó

III. hó

IV. hó

2I tő 2I fő 20 fő

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

19 fő

2l fő

21 tő

21 fő

19 fő

19 fő

19 fő

19 fő

Eves átlag:20 főlnap

Fej lesztő

fo gla

|koztatás

Azellátottaklntézményen belüli foglalkoztatásaazlntézmény szakmai programja
alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési és foglalkoztatási tervben foglaltaknak

megfelelően történik. Az ellátottak meglévő képességeireépítve,koruknak' fizikai és
mentális állapotuknak megfelelően fejlesztési jogviszonyban, vagy Mt. szerinti
gv

jo

Az

i

szonyb an biztos ított a

fo g

1

alko ztatásuk.

egyénre szabott munkatevékenység kiváIasztásánáI, illetve a

kido l gozás ánál a követke zőket vettük

fi gye 1 emb e

foglalkoúatásitew

:

-

egyéni érdeklődését,speciális szükségleteket,

-

aZ Intézmény szakmai programját, és a foglalkoztatottaba vonatkozó gondozási,

a szakvéleményben meghatározott foglalkoztatási formát, és munkaidőt,

az ellátott testi és szellemi képességeit'egészségügyi áIlapotát,
szakképesítését,

fejlesztési terveket.

A Fejlesztő foglalkoztatásnak azlntézményben jelenleg egy formája jelenik meg:

-

fejlesztési jogvis Zony

Fej lesztési j ogviszony

Célja: Az Intézményben ellátott személy munkakészségének,valamint testi és
szellemi képességeinekmunkavégzésseltörténő megőrzése, illetve fejlesztése,

továbbá a Mt. szerinti jogviszonyra való felkészítés.
A munkakészség megőrzése és fejlesztése érdekébena fokozatosság elvének
betartásával, és az egyéni sajátosságok figyelembe vételéveltörtént a
munkafo l yamat okr a v aIő felké szítés,b etanítás .

A munkakészségek j avítását és a kognitív funkciók szintentartásáta nagymozgások,
a finommotorika, figyelem, emlékezet és koncentráció fejlesztésével értük el.

A

fo

g1

al k o

ztatottak alap szintú i s me reteket

s

aj

vonatkozóan.
Fej

lesáési j ogviszonyban v égzett munkakör:

átítottak e l az adott munkaterü etre
1

- takarítás,
-

aj

ándékt árgy készítés,

- palackzsugorítás,

parkgondozás,

_

- szövés, szövés előkészítés.

A

fej lesztő fo glal ko ztatásb

an (szo ciális

fo gl a

kozta tás

ba

n) résztvevő k

|étszámának alakulása

Munka-rehabilitáció;
Fej lesztési j

ogviszony

Fej 1esztő-felkészítő ;

Mt. szerinti jogviszony

2008

2fő

5fő

2009

2fő

10 fő

2010

7fő

4fő

20II

7fő

4fő

2012

8fő

2fő

2013

8fo

2fő

20r4

8fő

2fó

201s

8fo

2fő

2016

8fő

2fő

2017

sftt

Rövidtávú célok

- Minőségi, piacképes termékek előállítása, értékesítése.

-Tárgyi feltételek további fejlesztése, új eszközök,minőségi

alapanyagok beszerzése.

Fej lesztő foglalkoztatás hozadékai

Munkavállalásuk megteremtésévelaz ellátottak szociatizáciőjában, integr áciőjában
pozitÍv váItozások következtekbe. Felelőssé gérzetúknövekedett, önálló
célkitűzéseik
vannak. Társaikhozvalő viszonyuk javult, apró súrlódásokat képesek kezelni.

Családban betöltött

szerepük jelentősen átrendeződött.

JövedelmükkethozzájáruInak

a családi kiadásokhoz.

Személyi feltételek
A szolgáltatást 3 ftí szakdolgoző biztosítja.

Beosztós:
I fő intézményvezető
1 f<í terápiás munkatárs
1 fií foglalkoztatás segítő
Az

Végzettség:

szociálpedagógus

szociális asszisztens, gyógypedagógiai asszisáens
szociális gondozó, népi kismesterségek művelője

éves munkavédelmi éstuzvédelmioktatás, valamint a foglalkozás
egészségügyi

vizsgálat megtörtént.

Ellenőrzések
2017 . évben lezajlott

NRSZH' ÁNrSZ, MÁK, Szociális és Gyámh ivatalellenőrzései

hiányosságot nem tártak fel.

Osszegzés

A

2017. évi beszámoló bemutatja

a

törvényi megfelelés alapján végzett

tevékenységeket, feladatokat és a rendelkezésre á11ó feltételeket.

Működésünk során hatékony és takarékos gazdáIkodásra, fejlesztésekre és a
szolgáltatás

m inő

s ég

én ek

e

me

1

és

ére töreke dtünk.

A területen dolgozók lelkiismeretes munkája révénirtézményünkszakmai munkája
stabil, amely a feladatellátást lehetőség eihez mérten jőI

v

égzi.

Bonyhád, 2018. március 26.
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