Gondozási Központ – idősek klubja
Szalánta Önkormányzata 2004. áprilisában nyitotta meg a településen a Gondozási Központot,
idősek nappali ellátása (idősek klubja) és házi segítségnyújtás szolgáltatással. 2008.
februárjában a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye, a Pécs és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat vette át a
feladatellátást. Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat - idősek nappali ellátása, házi
segítségnyújtás, szociális étkeztetés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás –, valamint családi
bölcsődét biztosít az ellátási területen (Szalánta, Szilvás, Bosta) élők számára.
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA – IDŐSEK KLUBJA
Cél a hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás megtartása, egészségi állapot
megőrzése és javítása, képességek és készségek szinten tartása. Társas kapcsolatok
épülésének segítése, az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében.
Az ellátást igénybe vehetik azok az ellátási területen élő, tizennyolcadik életévüket betöltött
személyek, akik önmaguk ellátására részben képesek, de egészségi állapotuk vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra-, életvitelük fenntartásában vagy problémáik
megoldásában segítségre szorulnak.
Ennek megfelelően az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
Tanácsadás


Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,



jogi, pszichológiai tanácsadáshoz való hozzájutás megszervezése



diétás tanácsadás, hozzájutás szervezése

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás


Személyes ruházat mosásának lehetősége



segítségnyújtás bevásárlásban,



Hivatalos ügyek intézésének segítése, nyomtatványok beszerzése, szolgáltatókkal való
kapcsolatfelvétel támogatása, pénzben- és természetben adott juttatások feltételeinek
követése, postai ügyintézés segítése.

Gondozás


A személyi higiénével kapcsolatos segítségnyújtás: tisztálkodási lehetőség biztosítása,
szükség szerint segítséggel.



Egészségi állapot figyelemmel kísérése, súly, vérnyomás, vércukor rendszeres mérése,
gyógyszer felíratása, kiváltása,



Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való
hozzájutás segítése,



Pihenés biztosítása, elkülönített helyiségben.



Mentális támogatás, egyéni és csoportos beszélgetések, krízishelyzetek kialakulásának
megelőzése, krízishelyzetek oldása,



Családi és társas kapcsolatok ápolása, támogatása.

Készségfejlesztés


Szabadidős, kulturális programok szervezése, sajtótermékek, könyvek, kártya- és
társasjátékok, TV-, rádióműsorok biztosítása,



A vallási és egyéb ünnepek megtartása,



Csoportos reggeli torna, fizikai aktivitás megőrzését szolgáló foglalkozások



Tematikus foglalkozások



Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése

Egyéb szolgáltatások


Napi egyszeri meleg étkezés biztosítása, mely jövedelemtől függően térítés köteles,



Egyéni esetkezelés



Fodrászat, pedikűr, biztosítása külső szolgáltató által, igény szerint megszervezve,
önköltséges alapon.

A demens személyek nappali ellátása a speciális készségfejlesztés, mozgásterápia,
művészetterápia, játékterápia, biblioterápia szolgáltatási elemekkel egészül ki egyénre szabott
célkitűzések alapján.
Az Idősek nappali ellátása szolgáltatásait a klubtagok a nyitvatartási idő alatt, 8-14.00 óra
között vehetik igénybe. A HÁZIREND ismerete és betartása minden klubot látogatóra nézve
kötelező.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, írásbeli kérelemre történik.
2019 tavasza óta havonta egyszer, pénteki napon a fiatal, még aktív nyugdíjasok számára is
szervezünk programokat önköltséges alapon. Igyekszünk minél változatosabb, mindenki
érdeklődését kielégítő elfoglaltságot találni a fiatalabbak számára: kirándulás,
múzeumlátogatás, gyógyfürdőzés, stb. Eddig megvalósult programok: medvehagyma szedés
Bissénél, közös rétesnyújtás a klubban, barangolás a Zsolnay Negyedben, fürdőzés a Siklósi
Termálfürdőben, megtekintettük a pécsi Egyházmegye turisztikai látnivalóit és Tutanhamon
rejtélyes kincseit Budapesten.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Cél: Az otthonukban élők élethelyzetének segítése annak érdekében, hogy saját, megszokott
környezetének biztonságában tölthesse mindennapjait. Szolgáltatások:
Fizikai ellátás:
· Testi higiéné biztosítása; mosdatás, öltöztetés
· Szűk környezet rendbetétele
· Reggeli/ebéd előkészítése, szükség esetén etetés
· Vásárlás, gyógyszerkiváltás, ügyintézés

Egészségügyi ellátás:
· Ápolási, gondozási feladatok az orvos megbízásából
· Gyógyszerelés
· Orvoshoz kísérés, orvos házhoz hívása
· egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás megszervezése
Mentális gondozás:
· Egyéni és családi esetkezelés
· Segítő beszélgetés
· Kórházi látogatás
· Kapcsolattartás, kapcsolattartás segítése hozzátartozóval.
ÉTKEZTETÉS
Cél: A szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg étellel történő ellátása. Az intézmény a
szolgáltatást házhoz szállítással biztosítja.
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Cél: Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Szeretettel várjuk minden érdeklődő jelentkezését, aki szívesen jár közösségbe, nyitott a
különféle programok iránt, vagy segítségre, támogatásra szorul!
Elérhetőségeink:
7811 Szalánta, Németi út 11.
Telefon: 06-72/524-033
Mobil: 06-30/590-6428
e-mail: szalantaklub@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00 – 16.00
További információ: Gorsicsné Thuránszky Ivett

