„Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális
Intézmény 2013-as szakmai munkájáról”

Készítette: Prorok Mihály intézményvezető.
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Bizottság!

A Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény vezetőjeként Izsó Gábor
Polgármester Úr 2013. április 29-én kelt felkérésére előterjesztem
beszámolómat békési intézményünk szakmai munkájáról.

1. Az intézmény békési egységének adatai:
Neve: Békés-Rehab

Integrált

Szociális

Intézmény Harmóniaház
Székhelye: 5630 Békés, Posta u. 2.
E-mail: harmoniahaz@citromail.hu

Szervezeti formája:

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény.

Szervezeti egységei: fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek nappali
ellátása.
Engedély szerinti férőhelyszám: 15 fő fogyatékkal élő, 28 fő pszichiátriai
beteg.
Megállapodások száma: 50 db.
Működési terület: az intézmény Békés város és a békési kistérség
közigazgatási területe (Bélmegyer, Murony, Tarhos).
Ellátotti kör: 18. életévüket betöltött, enyhén és középsúlyos értelmileg
akadályozott, mozgásszervi, érzékszervi egyéb fogyatékkal élő személyek. 18.
életévüket

betöltött

fekvőbeteg-gyógyintézményi

pszichiátriai beteg személyek.
Az intézmény tárgyi feltételei: bérelt eszközök.
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ellátást

nem

igénylő

Az

intézmény

személyi

feltételei:

a

szolgáltatás

működtetéséhez

szükséges szakképesítéssel rendelkező munkatársak:

Intézményvezető

1 fő

általános szociális munkás

Terápiás munkatárs

1 fő

érettségi+szociális gondozó, ápoló

Gondozó

3 fő

szociális gondozó, ápoló

Nyitva tartás:

hétköznap 07:30 – 15:30-ig.

2. Fenntartó adatai:

Neve:

ÉRME Élet-Remény-Munka-Esély Közhasznú
Alapítvány.

Kuratórium elnök:

Nagy Imréné.

Székhelye:

5630 Békés, Posta u. 2.

Adószáma:

18278897-2-04.

Tel:

06/66/644-637.

E-mail:

bekesrehab@freemail.hu.

3. Vonatkozó jogszabályok:
− 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
− 321/2009

(XII.

29.)

kormányrendelet,

a

szociális

szolgáltatók

és

intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzésről,
− 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet,
− 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról,
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− 92/2008.

(IV.

23.)

kormányrendelet,

a

fogyatékos

személyek

alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a
szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról,
− 226/2006. (XI. 20.) kormányrendelet, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról,
− 112/2006.

(V.

12.)

kormányrendelet,

a

szociális

foglalkoztatás

engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatás támogatásról,
− 213/2009.

(IX.

fenntartású

29.)

szociális,

kormányrendelet,
gyermekjóléti

és

az

egyházi

és nem

gyermekvédelmi

állami

szolgáltatók

normatív állami támogatásáról,
− 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
− 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet, a szociális intézményen belüli
foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről, és
a

személyes

gondoskodást

nyújtó

szociális

intézmények

szakmai

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCSM
rendelet módosításáról.

4. Szakmai munka 2013:
Elsődleges feladataink továbbra is a saját otthonukban élő fogyatékos
illetve pszichiátriai beteg személyek számára lehetőség biztosítása, a
napközbeni tartózkodásra, foglalkoztatásra, nevelésre, társas kapcsolatokra,
alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, igény szerint meleg élelem
biztosítása. Az ellátást igénybe vevők számára szociális, egészségi, mentális
állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító, a helyi igényeknek
megfelelő

közösségi

szolgáltatások,

szabadidős

programok

szervezése.

Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás
segítése/felvilágosító előadások, tanácsadás, mentális gondozás/.Hivatalos
ügyek intézésének segítése. Munkavégzés lehetőségének szervezése, szociális
foglalkoztatás keretében munkalehetőség biztosítása, fejlesztő-felkészítés,
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munka-rehabilitáció, terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatás keretében. A
szükséges információkhoz való hozzájutás segítése (foglalkoztatás, szociális
szolgáltatások, stb.), ezáltal a munkaerő-piaci lehetőségek kihasználásának
segítése. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése. Önszerveződő
csoportok támogatása.
Változások: intézményünk életében a 2012-es év végén nagy változás
következett be, mivel új fenntartónk lett, az ÉRME Élet-Remény-MunkaEsély

Közhasznú

alapítvány.

Szakmai

személyzet

létszámát

tekintve

változatlan az előző évhez képest. Új fenntartónk rehabilitációs akkreditációs
tanúsítvánnyal rendelkezik minek köszönhetően ellátottjaink közel 70%-át
munkaviszonyban tudjuk foglalkoztatni. A 2013-as évben így közel 20
új munkahelyet teremtettünk a fenntartóval közösen. Főként varrodai
kisegítő és csomagoló munkákat végeznek ellátottjaink.

5. Az ellátás igénybevételének módja:
Az ellátás igénybevétele önkéntes, a kérelmező, vagy törvényes képviselője a
BÉKÉS-REHAB Integrált Szociális Intézményben jelezheti ellátási igényét. A
kérelem benyújtása (szóban is lehetséges) az intézményvezetőnél történhet
munkanapokon 08:16:00-ig.

6. Térítésmentes szolgáltatások:
- a nappali ellátás szolgáltatásáért az intézmény személyi térítési díjat nem
kér,
- havonta egy alkalommal minden ellátott az intézmény fodrásza által
hajvágásban, szárításban részesülhet ingyen,
- hetente egy alkalommal
ellátottjaink részére,

ingyenes

étkezést

tudunk

biztosítani

az

- bármely, kirándulás szabadidős programon való részvétel ingyenes a
klienseknek (belépő, utiköltség),
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- ingyenes számítógép (3 db) és internet hozzáférés áll az ellátottak
rendelkezésére.

7. Programok a 2013-es évben:
- Kirándulás a Makói Hagymatikumba. Résztvevők száma több mint 30 fő.
- Derűs kupán való részvétel. (VI. hely összetett)
- Látásvizsgálat kitelepült laborral a Navalis Optika jóvoltából.
- ”Játék Szín” Dél-Alföldi Amatőr Színjátszó Találkozón való részvétel.
- Kirándulás Budapesti Állatkertbe.
- Utazás Hajdúszoboszlóra, fürdő és város látogatása.
- „Harmónia Akadémia” képzésbe ágyazott foglalkoztatás (nyertes pályázat
függvénybe).
- Uszodai foglalkozások fogyatékkal élő ellátottjaink részére Békés város
uszodájában .
- Hetente egyszer terápiás és készségfejlesztő foglalkozás azon ellátottak
részére, akik munkaviszonyban valamely okból nem foglalkoztathatóak
(munkajutalom jár a részvételért).

Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton kérem fogyatékkal élő ellátottjaim nevében, hogy az intézmény
uszodai foglalkozását - Békés város uszodájában – belépők formájába
támogassa amennyiben lehetséges.

Kelt: Békés 2013. május 17.

Tisztelettel:

Prorok Mihály
intézményvezető
s.k.
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