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1. Általános rész 

Az idősek klubjai Makó Város Önkormányzata által fenntartott Makói Egyesített Népjóléti 

Intézmény keretein belül működnek szakmai egységben. Az ellátás két klubban folyik, a 

Bányai Júlia Idősek Klubjában Makón, a Királyhegyesi utca 24. szám alatt, és a Vertán Endre 

Idősek Klubjában Makón, a Munkás utca 19-21. szám alatt. A Makói Egyesített Népjóléti 

Intézmény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és az 

1/2000.  (I. 7.)  SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló szabályzók alapján az alábbi feladatokat 

látja el:  

 

Szociális alapszolgáltatások 

 tanyagondnoki szolgáltatás, 

 az étkeztetés, 

 a házi segítségnyújtás, 

 a családsegítés, 

 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

 a nappali ellátás 

o idősek klubja 

o nappali melegedő  

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 

 az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény  

o időskorúak átmeneti gondozóháza 

o hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. 

NM Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló szabályzók alapján két 

szakfeladatot lát el. Ezek a szakfeladatok a következőek:  

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

 a gyermekjóléti szolgáltatás, 

 a gyermekek napközbeni ellátása, 

o bölcsőde 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a területi védőnői szolgálatról szóló 5/1995. 

(II.8.) Nm rendelet, valamint az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3) NM 

rendelet alapján két szakfeladatot lát el. Ezek a szakfeladatok a következőek:  
Az egészségügyi alapellátás körében: 

 védőnői ellátás  

 iskola-egészségügyi ellátás  

  

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló szabályzók alapján egy szakfeladatot lát el. Ez a 

szakfeladat a következő:  
 Gazdasági ellátó szolgálat 

 

A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről és a 62/2011. (VI. 30.) VM 

rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 

feltételeiről szóló szabályzó alapján a következő feladatot látja el:  
 Intézményi étkeztetési szolgálat 
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A szakfeladatok szakmai egységekbe osztva képezik az Intézmény szervezeti struktúráját. (1. 

számú ábra) Az egyes szakmai egységek az egységen belül és az egységek közötti szoros 

együttműködésben végzik szakmai tevékenységüket, mindenkor a kompetenciahatárokat 

betartva. A szakmai egységek élén szakmai vezetők állnak, akik az intézmény 

gyermekvédelmi és szociális igazgatási törvény alá tartozó szakfeladatokkal összefüggésben 

szervezik, irányítják és ellenőrzik a szakmai munkát. Az Intézményen belüli 

kommunikációról a Kommunikációs útvonalterv szabályzat rendelkezik.  
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2. Az idősek klubjának célja, feladata:  

 

Makó városban két telephelyen, összesen 60 férőhellyel (telephelyenként 30 férőhellyel) 

működik idősek klubja. Az idősek klubja működtetésének célja, hogy az otthonukban élő, 

mozgás- és cselekvőképes idős embereknek lehetőséget biztosítson a napközbeni 

tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, az izoláció oldására, valamint alapvető higiénés 

szükségleteinek kielégítésére. 

 

Az idősek klubjának feladata: 

a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak 

megfelelő életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, 

b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet 

biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, 

c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 

egyaránt elérhető módon működjön.  

3. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 

A városban 2 telephelyen működik idősek klubja összesen 60 férőhellyel (engedélyezett 

férőhelyek száma: 2 X 30 fő) szakmai egység keretein belül. 

 

A Bányai Júlia Idősek Klubja Makó, Királyhegyesi u. 24. szám alatt található. Az épület 

részben akadálymentesített, tárgyi felszereltsége, berendezése megfelel a jogszabályi 

előírásoknak. A Bányai JúliaIdősek Klubjában 1 fő klubvezető és 1 fő szociális gondozó van 

alkalmazásban, szakképesítésük megfelel a jogszabályban foglalt képesítési előírásoknak, ide 

értve a közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, minőségbiztosítási és környezetvédelmi 

feltételeket is. 

 

A Vertán Endre Idősek Klubja Makó, Munkás u. 19-21. szám alatt található. Az épület 

teljesen akadálymentesített, tárgyi felszereltsége, berendezése megfelel a jogszabályi 

előírásoknak. A Vertán Endre Idősek Klubjában 1 fő klubvezető és 1 fő klub gondozónő van 

alkalmazásban, szakképesítésük megfelel a jogszabályban foglalt képesítési előírásoknak, ide 

értve a közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, minőségbiztosítási és környezetvédelmi 

feltételeket is. 

 

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény az idősek klubjaiban az alábbi ellátást biztosítja:  

 

1. Fizikai ellátás 

2. Pszichés ellátás 

3. Szociális gondozási feladatok 

4. Szabadidős foglalkozás 

 

Az idősek klubja első lépcsőfokot jelent a szociális intézményi ellátásban. A még önmaga 

ellátására képes, de már szociális és mentális problémákkal küszködő, kevés társadalmi 

kapcsolattal rendelkező idős számára a klub nagy segítséget nyújt. Állapotának romlása 

esetén az intézmény biztosítani tudja a további szükséges szociális szolgáltatásokat (étkeztetés 

szállítással, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve időskorúak 

átmeneti gondozóháza). A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény integráltsága következtében 

a rászorulók, idősek részére egy intézményen belül tudjuk biztosítani a szociális 

alapszolgáltatásokat. A szolgáltatások keretein belül található a szabadidős programok 

szervezése, étkeztetés igény szerint, hivatalos ügyek intézése és segítése, egészségügyi 

alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése, életvezetési tanácsadás, frissítő 
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torna és masszázs, pedikűr, kozmetikus, vérnyomás és súlymérés, koleszterin és vércukorszint 

ellenőrzés, eseti pszichológiai tanácsadás, patikaszolgáltatás, gyógyászati segédeszközök 

íratása, ingyenes szem – hallás – látás - csontsűrűségi vizsgálat. A programok keretein belül 

található a kirándulások, színházlátogatás, vetélkedők, zenés délutánok, újságolvasás, internet 

használat, egészségnevelő előadások, reformkonyha előadás, csoportos játék, beszélgetés, 

szellemi frissességet megőrző tréning, kézműves foglalkozás. Továbbá időseknek irodalmi 

délután, hitélet, mentálhigiénés foglalkozás, nevezetes- és állami ünnepek megtartása, bálok 

(szüreti, farsangi, mikulás), karácsonyi-, húsvéti ünnepek, anyák napja, kiállítások szervezése, 

termékbemutatók.  

 

A fentebb bemutatott szolgáltatások nyújtása és közvetítése jól tükrözi a változó kor változó 

igényeit. Ma már teljesen természetes, hogy az eseti pszichológiai tanácsadásnak is jelen kell 

lenni, hiszen a gazdasági és társadalmi nehézségek nem múlnak el nyomtalanul az egyénen, a 

családon, sőt a közösségeken sem, aminek szimbiózisa életvezetési deficiteket és 

jövőképtelenséget generál(t). Ezt kezelni kell, alaphelyzetben elegendő a beszélgető körökben 

való részvétel vagy új impulzusok generálta élményszerzés, ugyanakkor vannak, akiknél már 

csak szakember segítsége jelentheti a megoldást. A szakemberek által nyújtott széleskörű 

szolgáltatások közül a képességeket fejlesztő tevékenységek és a beszélgetések töltik ki a 

ráfordítható idő legjavát, természetesen helyet adva a többi tevékenységnek is. 

 

A programok, csoportban megjelenő szolgáltatások közösségi részvételt, aktív társadalmi 

életet stimulálnak, amire az elmagányosodás világában, az idősödő társadalomban nagyon 

nagy szükség van. Nem is beszélve arról, hogy a nehéz gazdasági helyzetben, amikor az 

embereknek nincs pénzük, nem engedhetik, engedik meg maguknak a kultúrát. Azt a kultúrát, 

ami lelki finomságot ad, elvarázsol és kikapcsol. Szükség van az ünnepek megtartására is, 

szintén a közösségi életérzésben rejlő pozitív élmények begyűjtése okán. 

 

A legfontosabb számunkra, hogy a településen élő, segítséget igénylő emberek számára egyéni 

szükségleteiket tekintve az egyénre szabott szolgáltatás nyújtásával pozitív változást érjünk el. 

Eredményesek akkor tudunk lenni, ha helyzetüket, egészségi állapotukat nem csak szinten tartjuk, 

de pozitív irányba el is tudjuk mozdítani. 

 

A szolgáltatások  alapelvei: 

 előítélet-mentesség 

 emberi méltóság tiszteletben tartása 

 másság elfogadása, tolerancia 

 mások akaratának tiszteletben tartása 

 segítségnyújtás a megfelelő emberi élethez 

 életminőség legalább szinten tartása 

 tisztesség 

 szaktudás 

 titoktartás 

 ha nem tudunk segíteni, legalább ne ártsunk. 

 

 

4.A más intézményekkel történő együttműködés módja 

 

Az idősek klubjai a Makói Egyesített Népjóléti Intézménybe integrált szakmai egységként 

működnek. Az integráció előnye a gyors információáramlás, amely lehetővé teszi, hogy a 

rászorulók mielőbb a szolgálat látókörébe kerüljenek és a lehetőségekhez képest rövid időn 

belül biztosításra kerüljön számukra a megfelelő ellátás.  
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Az idősek klubja napi kapcsolatban van a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény valamennyi 

szakterületével, koordinációs egységével, azok közül is elsősorban azokkal, amelyek idősek 

ellátásával foglalkoznak (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, másik idősek klubja és Idősek Gondozóháza). A klub dolgozói kapcsolatot 

tartanak a körzetben tevékenykedő háziorvosokkal. 

Az idősek klubjai kapcsolatot tartanak fenn a városban működő egészségügyi civil 

szervezetek klubjával. Az idősek klubjai és a civil szervezetek több közös rendezvényt 

tartanak, ezek a rendezvények elsősorban egészségügyi, ismeretterjesztő előadások, amelyek 

az idős korban gyakori megbetegedésekről (magas vérnyomás, cukorbetegség, izületi és 

reumatikus problémák, időskori szembetegségek) szólnak. Kapcsolatot tartanak a történelmi 

egyházakkal. A keresztény ünnepek alkalmával az idősek klubjaiban az egyházi iskolák, 

óvodák műsort adnak, és hozzásegítik a klubtagokat az ünnepre való lelki felkészüléshez.  

 

5.Az ellátandó célcsoport jellemzői 

 

A város állandó népessége az évtizedek folyamán folyamatosan csökkent, amelynek oka az 

alacsony születésszám, illetve a magas idő előtti halandóság és a városból történő elvándorlás, 

amely elsősorban a fiatal iskolázott lakosságot jelenti. 2010-ben az állandó lakosok száma 24 

394 fő volt, a születések száma 177, a halálesetek száma 372. 

 

Magyarországon mindenhol jellemző a népesség idősödése. Az idős népesség aránya (23%), 

míg a gyermekkorúak körébe 16 % tartozik. Makón az eltartottak aránya 58%, mely a megye 

átlagához képest is magas (51%). 2009-ben a Dél-Alföldi régióban az eltartottak aránya 

21,1% a gyermeknépesség és 25,2% az idős népesség vonatkozásában. Az öregedési index azt 

mutatja, hogy 100 lakosra hány időskorú esik, ez az érték Dél Alföldön 120 volt 2009-ben. A 

Dél-Alföldön a lakosság átlag életkora férfiak esetén 39,2 év, a nők esetén 42,3 év volt. A 

születéskor várható élettartam a Dél-Alföldön a férfiak esetén 69,71 év a nők esetén 77,69 év, 

mind férfiak, mind nők esetén az országos átlag alatti érték (69,79/77,76).  

 

Az ellátottak köre kiterjed: Makó város közigazgatási területén élő lakosokra. Makó 

városában közel 24.394 fő rendelkezik bejelentett lakcímmel, közülük körülbelül 5.500 fő a 

60 év feletti lakosok száma.  

 

A városban a differenciált, elkülönülő részek 1699 után kezdtek kialakulni, amikor a 

visszatelepülő lakosság külön városrészeket hozott létre felekezetek szerint. Makó története 

során a városrészek helyzetét tovább árnyalta a telekosztás, az árvíz, a ki- és bevándorlás, a 

földesurak által letelepített jobbágyok helyzete. A klasszikus, jól körülhatárolható városrészek 

száma húsz és huszonöt között mozog. A 2003-ban elkészült, majd 2008-ban megújított 

Integrált városfejlesztési stratégia hét városrészt határoz meg, a rendezési körzetek, az 

építészeti stílusok elterjedése, a beépítések jellege és a fizikai fejlődés alapján. Ez a szócikk is 

ezen hivatalos felosztás szerint részletezi a városrészeket. Az IVS Makó külterületeit egy 

nyolcadik városrészként határozza meg. (I. Városközpont, II. Vertán, III. Újváros, IV. Bajcsy-

Ráday, V. Gerizdes, VI. Honvéd, VII. Ipari terület, VIII. Külterületek) 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rv%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jobb%C3%A1gy
http://hu.wikipedia.org/wiki/2003
http://hu.wikipedia.org/wiki/2008
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5.1 Területi specifikáció 

 

Az idősek klubjai egységes szabályzók mentén, egységes szakmai irányítás alatt 

területspecifikus módon szervezik meg, töltik meg tartalommal a mindennapi szakmai 

programjaikat. Ennek indokoltsága az alábbi bemutatásokon alapul. 

 

Bányai Júlia Idősek Klubja (Királyhegyesi utca 24.) Makó város Honvéd városrészében 

található. A Honvéd városrész az egyetlen terület, amely a köznyelvben, a hagyomány szerint, 

és a hivatalos dokumentumok alapján is ugyanazt a területet jelöli: a Justh Gyula utca - 

Hosszú utca - Thököly utca - Aradi utca - városhatár által közbezárt területet.  

Az IVS hivatalosan is városi szintű szegregátumként kezeli. Honvédban 2959 fő élt a 2001-es 

népszámlálás alapján. A városrészben 1131 lakóépület található, ezeknek majdnem 60% 

alacsony komfortfokozatú. Makó roma lakosságának 80%-a Honvéd városrészben él. A 

Honvéd-telep 1861-ben jött létre, amikor a város az egykori Csürhejárás nevű területet 

felparcellázta (közel 1500 db 100 négyszögöles területet osztott ki), hogy megsegítse az 

1848–49-es forradalom és szabadságharc honvédjeit. A terület a város legmélyebben fekvő, 

vízjárta, emberi település létrehozására alkalmatlan része volt, a város azonban mégis ezt a 

területet jelölte ki, mivel új házhelyek megvásárlására nem volt pénze. A telepen főként a 

vályogházas építkezés a jellemző. Egy-egy lakáshoz olyan kicsi, 100 négyzetméteres telkek 

kialakítására került sor, ami a lakókörnyezet fejlesztését eleve lehetetlenné teszi. 1990-ben 

nagyobb hullámban Végegyházáról érkeztek ide letelepedni szándékozók.  

 

Jóllehet, a városban csak itt haladja meg a gyermekkorúak aránya az időskorúakét, az aktív 

korúak kevesebb, mint 50%-a dolgozik. Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya több, mint kétszerese a városi átlagnak, 

míg a foglalkoztatottak aránya csak 35% (a városi átlag 50%).  

 

A területi diferencializálódás miatt figyelembe kell venni a városrészek időseinek fizikai, 

mentális, egészségügyi állapotát, szociális körülményeiket. Egyénre szabott foglalkoztatásnál 

figyelembe kell venni az idősek életvitelét, mivel az itt élők többsége a föld megmunkálásából 

tartotta fent magát.  Általában közösségben csoportosan dolgoztak, így a szervezett biztosított 

programok közül azokat részesítik előnyben, ahol mulatni, táncolni lehet. Szívesen vesznek 

részt kerti rendezvényeken, bálon, kirándulásokon. Mozgásos tevékenységet biztosító 

programokba könnyebben bevonhatóak. Csoportos foglalkoztatásnál megfigyelhető, hogy a 

generációk közötti kötődés erős, az idősek szívesen hozzák családtagjaikat a programokra. 

Rendezvényeinken, kirándulásainkon látható az egymásra figyelés, az összetartás a klubtagok 

között. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Mak%C3%B3_v%C3%A1rosr%C3%A9szei.GIF&filetimestamp=20080623211631
http://hu.wikipedia.org/wiki/2001
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Komfort&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/1861
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gysz%C3%B6g%C3%B6l
http://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9gegyh%C3%A1za
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A Bányai JúliaIdősek Klubja specifikus programelemei:  

 Összejövetelek megszervezése heti két alkalommal. 

 Egyéni elbeszélgetések igény szerint. 

 Múzeum, Városi Galéria tárlatainak megtekintése. 

 Fesztiválokon, expókon, városi rendezvényeken való részvétel. 

 Hagyományteremtő programok (szezonális kerti partik, a II. számú idősek klubjának 

tagjaival közösen tartandó bográcsozás, szalonnasütés, grillezés, névnaposok, 

születésnaposok köszöntése.)  

 Nyílt napok 

 Sport rendezvények (közösen a családtagokkal) 

 Szabad vallásgyakorlás biztosítása 

 Szükség esetén a szakrendelőkkel való kapcsolatfelvétel, háziorvosi látogatás, 

kapcsolattartás 

 

 

Vertán Endre Idősek Klubja a Vertán telepen található az Almási utcáról nyíló Kassai és 

Munkás utca kereszteződésében. A Vertán telepen élők többsége a Makó és Makó környéki 

gyárakból, TSZ-ekből nyugdíjba vonult idősek. A klub 1974-től működik, akkor még Idősek 

Napközi Otthonaként, mely hétfőtől péntekig biztosította 10 főnek a teljes ellátását és éjszakai 

felügyeletét, valamint 25 fő részére biztosított nappali ellátást.  

1998 októberében a bentlakók átköltöztek a Deák Ferenc utcai Idősek Átmeneti 

Gondozóházába, így az épület 1998 októberétől Idősek klubjaként csak nappali ellátást 

biztosít.  

A klubban 1998. óta folyamatosan átalakítások történtek. 2002.-ben egy teljes felújítással 

kialakításra került a Vertán telepi Civil Klub részére is klubhelyiség. A felújítást követően az 

épület tágasabb, világosabb, szebb lett, az akadálymenetesítés teljes körűen megtörtént. 

Kialakításra került a pihenőszoba, a klubhelyiség, az ebédlő, a tálaló konyha, szociális 

helyiségek, egy tágas folyosó, valamint az udvaron található, az idősek kényelmét szolgáló 

pagoda is, ahol az idősek szívesen tartózkodnak.  

 

A Vertán Endre Idősek Klubja specifikus programelemei:  

 reggeli frissítő torna 

 mentális/fejlesztő foglalkozások 

 igény szerinti regény (fel) olvasás 

 mentálhigiénés beszélgetés/ egyéni tanácsadás 

 segítségnyújtás ügyintézésben  

 kulturális programok, játékos/kreatív foglalkozások 

 ismeretterjesztő előadások 

 zenehallgatás 

 

Az idősek klubjában azoknak az idős emberek ellátást biztosítjuk, akik szociális és egészségi 

állapotuk miatt rászorulnak, részükre mentális gondozás szükséges. 

 

A jelenleg ellátásban részesülők demográfiai mutatói:  

Nemek szerinti megoszlás:  

 

Nő 75%                           Férfi 25%  

 

Életkor szerinti megoszlás:  

 

18-64 év között:               32 % 

65-74 év között:               36 % 
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75 év felett:                      32 % 

 

Szociális jellemzők, jövedelmi viszonyok: 

A legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150%- a alatt rendelkezik jövedelemmel: 13%. 

 

A 60 fő klubtagból 45 fő a város külső körzeteiben él, nagy százalékuk komfort nélküli 

házakban. A klubtagok közül sokan özvegyek, egyedülállóak, családjuk, rokonuk nem él a 

városban.  

 

Társas kapcsolatok kialakítására a városban más lehetőség nemigen van, ezért jelentkezik 

elsődleges ellátási szükségletükként a közösségi együttlétre való igény, az izoláció oldása, 

veszteségérzések könnyebb feldolgozása.  

 

 

6. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége  

 

Az idősebb emberek számának növekedését, az ebből következő kihívásokat érzékelve 

szükség volt modernizálásra, a két klub közötti eltérések kompenzálásra. Olyan flexibilis és 

hatékony szolgáltatások kialakítására volt szükség, amely épít a társadalom illetve a 

szolgáltató rendszerek résztvevőire, így a szolgáltatásokat igénylők szükségleteire és 

véleményére. Az új szolgáltatásokat meghatározó értékeink:  

 a méltóság,  

 a függetlenség,  

 a társadalmi részvétel,  

 az önmegvalósítás, 

 a biztonság.  

 

Az idősek klubjában elérhető szolgáltatásokat igény szerint biztosítjuk tagjainak (fizikai 

ellátás, pszichés gondozás és szociális gondozási feladatok), a szabadidős programok napi, 

heti és havi rendszerességgel valósulnak meg.  

Vannak állandó szolgáltatások (önkormányzati kihelyezett fogadóóra, az egészséges 

életmóddal kapcsolatos előadások szakemberek által), illetve állandó foglalkozások 

(névnaposok, születésnaposok köszöntése, készségfejlesztő foglalkoztató délutánok). A 

klubokban alkalmankénti szabadidős programok is megszervezésre kerülnek egy-egy 

rendezvényhez, eseményhez, ünnephez kapcsolódóan.  

 

A biztosított szolgáltatásokat egyéni illetve csoportos formában nyújtjuk klubtagjainknak.  

 

Nyitvatartási rend: 

Az idősek klubjai munkanapokon 7.30 – 15.30 óráig tartanak nyitva.  

 

1. Fizikai ellátás 

2. Pszichés ellátás 

3. Szociális gondozási feladatok 

4. Szabadidős foglalkozás 

 

1. A fizikai ellátás keretében 

 Az idősek klubja lehetőséget ad a napközbeni kulturált körülmények közötti 

tartózkodására. 

 A gondozottak személyi higiénéjének megteremtésére, így a tisztálkodásra, 

személyes ruháinak tisztítására 
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Indokoltság: A fiziológiai szükségletek a legerősebben jelentkező, legdominánsabb 

szükségletek, melyek az emberi élet fenntartásához elengedhetetlen. Ha a fiziológiai 

szükségletek kielégítést nyertek, a biztonsági szükséglet igénye csak ekkor lép fel. 

 

2. Pszichés gondozás 

 Lelki magányosság megszüntetése, izoláció elkerülése. 

 Kapcsolatok megteremtése és tovább építése. 

 Lehetőség nyújtás olyan pszichés hiányok kielégítésére, amelyeket az idős 

otthonában nem kaphat meg (személyes elbeszélgetések mentálhigiénés 

szakember bevonásával, gyász, veszteség, betegség következtében fellépő lelki 

problémák oldása). 

 

Indokoltság: A biztonság hiányában a többi, magasabb rendű szükséglet jelentőségét veszíti, 

valamint a bizonytalan környezetben élő egyén legfőbb törekvése a biztonság megteremtése 

lesz, ide tartozik még a létbiztonság érzése is, az a hit, hogy a jövőben képesek leszünk 

biztosítani alapvető szükségleteink kielégítését. Ezen túlmenően az egyén legfőbb törekvése, 

hogy barátok, társ, családtagok, rokonság vegyék körül. Lényeg a meglévő bensőséges, 

gyengéd, őszinte emberi kapcsolatok fenntartása, szükség esetén ezek megteremtése, az 

izoláció kialakulásának megelőzése. Fontos, egyrészről az önmegbecsülés, mely a feladatok 

teljesítéséből, illetve a kompetenciaérzésből fakad, másrészről a környezet részéről nyújtott 

figyelemre, illetve elismerésre vonatkozik. Minden ember számára fontos, hogy 

kompetensnek érezze magát s összefüggően a szeretet iránti szükséglettel elvárja, hogy mások 

odafigyeljenek rá. Ez azzal az emberi tulajdonsággal van összefüggésben, hogy mindenki 

szeretne a figyelem középpontjába kerülni, fontosnak látszani, a világ szemében értékesnek, 

elengedhetetlenül szükségesnek tűnni. Ezen igények kielégítetlensége kisebbrendűségi, 

elesettségi, frusztrált érzésekhez vezethet, azonban ha ki vannak elégítve, fellép a következő, 

magasabb rendű szükséglet, az önmegvalósítás iránti igény.  

 

3. Szociális gondozási feladatok 

 Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében 

 Tájékoztatás különböző pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokhoz való 

hozzájutásról (segélyek, közgyógyellátás, fürdőjegy, adó, vízdíj és szemétdíj 

mérséklése) 

 Gyógyszeríratás, kiváltás 

 Gyógyászati segédeszközök alkalmazásának, tisztításának, karbantartásának 

ismertetése 

 Vérnyomásmérés, vércukormérés, masszírozás 

 

Indokoltság: A változó világ változó rendszerében való eligazodás sokszor még annak is 

nehéz, aki napi szinten követi az eseményeket. Idős korban nem elvárható az önálló 

eligazodás a bürokrácia vagy az egészségügy világában, ugyanakkor segítséggel, 

tájékoztatással és útmutatással, a szükségletek és igények önálló módon is kielégítésre 

kerülhetnek. 

 

4. Szabadidős programok még 

 Aktív és passzív szórakoztatás (társasjáték, tévénézés), meglévő szellemi képesség 

szinten tartása, fejlesztése „A játék lendületbe hoz” című program folyamatos 

megvalósítása A klubba többféle napi- és hetilap, illetve folyóirat jár.  

 Kulturális rendezvények a klubban (játékos vetélkedők, hangos könyvtár) 

 Városi rendezvények megtekintése (Városnap, Hagymafesztivál, Operett fesztivál, 

Nyugdíjas bál, Batyubál, színház és kiállítás látogatás. A klubtagok valamennyi 

rendezvényen ingyenesen vehetnek részt.) 

 Keresztény és állami ünnepek megünneplése 
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 Kirándulások szervezése  
 

Indokoltság: Az önmegvalósítás iránti szükséglet alapvető kívánság arra, hogy állandóan jó 

eredményeket érjünk el, jobbak legyünk másoknál és érjünk el mindent, amit képesek 

lehetünk elérni. Az emberek szükségét érzik annak, hogy valami maradandót alkossanak, 

ehhez megpróbálják maximalizálni „tehetségüket”, és olyan elfoglaltságokat keresnek, 

melyek a legtöbb lehetőséggel kecsegtetik. Ez az igény másként artikulálva, de idős korban is 

fenn áll.  
 

Az idősek klubjainak szakdolgozói személyes kapcsolatot tartanak a klubtagokkal. 

Amennyiben a klubtag több napon keresztül távol marad a klubból, úgy az ott dolgozók a 

megadott telefonszámon felhívják illetve lakásán felkeresik. Abban az esetben, ha a klubtag 

átmenetileg a saját ügyeinek intézésére képtelenné válik, akkor a gondozónő felveszi a 

kapcsolatot a megállapodásban megjelölt hozzátartozóval.  

 

Amennyiben a klubtag a klubtagságot betegség miatt nem tudja igénybe venni, a klub 

gondozónői otthonában felkeresik, és informálódnak arról, hogy az idős egészségi állapota 

miatt nem igényel-e más ellátást (étkezést szállítással, házi gondozást, idősek 

gondozóházának igénybe vételét, illetve egészségügyi intézményben történő gyógykezelést). 

 

A klubokban lehetőség van szociális étkezés keretében napi egyszeri meleg étel (ebéd) 

igénybevételére, annak helyben történő elfogyasztására illetve elvitellel történő elszállítására.  

 

7. Az ellátás igénybevételének módja  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátást 

igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére történik.  

 

Az idősek klubjába való felvételt az 1993. évi III. törvény, valamint a helyi szociális rendelet 

szabályozza.  

 

A felvételi kérelmet az ellátást kérelmező, vagy törvényes képviselője a Makói Egyesített 

Népjóléti Intézmény központi telephelyén (Makó, Béke u. 9.) nyújthatja be.  

 

A felvételről a Szociális törvény 94/A § (1) (a) alapján az intézményvezető dönt. Az idősek 

klubjába történő felvételről az intézményvezető a kérelmezőt írásban értesíti, amelyben 

meghatározza a szolgáltatás igénybe vételének kezdő időpontját, illetve a személyi térítési díj 

összegét. Amennyiben az ellátás biztosításáról szóló értesítésben foglalt személyi térítési díj 

összegét az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vitatja, 

illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 

napon belül Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez (6900 Makó, Széchenyi tér 

22.), mint fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt.  

 

Az ellátásba vételkor a kérelmezővel az intézményvezető gondozási megállapodást köt (az 

1993. évi III. törvény 94/C. § (1) bekezdés alapján).  

 

A gondozási megállapodás tartalmazza (Szt. 94/C (3) bekezdés alapján): 

 az ellátás kezdetének időpontját, 

 az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 

 az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,  

 a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben 

az ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár,  
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 az ellátás megszüntetésének módjait.  

 

A klubban való tartozódásért térítési díjat kell fizetni. Nappali ellátás esetén az adott hónapra 

fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.  

 

Az ellátottnak az ellátotti napok alapján számított havi térítési díjat utólag, minden hónap 

utolsó munkanapjáig kell megfizetnie. 

 

A térítési díjat a többször módosított 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet alapján Makó Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza.  

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete kedvezményes áron biztosít szociális 

étkeztetést. A szociális étkeztetés bekerülési költségét differenciáltan állapította meg. Ennek 

értelmében azoknak, akiknek jövedelmük nem éri el illetve nem haladja meg a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át kevesebbet kell fizetni, mint akiknek a jövedelmük 

meghaladja mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át. 

 

8. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja  

 

A szolgáltatás igénybevételéről a helyi sajtón és a városi televízión keresztül, továbbá az 

orvosi rendelőkbe és az önkormányzat szociálpolitikai csoportjánál elhelyezett szórólapokon 

keresztül értesülhet a lakosság, továbbá a Makói Egyesített Népjóléti Intézményben dolgozó 

szakemberek adnak tájékoztatást. 

 

 

9. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

 

Az ellátottak általános jogai:  

 Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi, mentális állapotára, speciális 

helyzetére és egyéni szükségletére tekintettel a szolgáltatás igénybevételére.  

 Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő 

bánásmódhoz.  

 Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásokban figyelemmel kell lenni az 

alkotmányos és emberi jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi 

épségéhez, testi-lelki egészségéhez) maradéktalan és teljes körű biztosítására.  

 Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem.  

 

Az ellátást igénybevevőnek joga van bármely kérdéssel a mindenkori ellátottjogi és betegjogi 

képviselőhöz fordulni. Az ellátottjogi és betegjogi képviselők elérhetőségét minden klubtag 

külön szóróanyagon megkapja, személyi változás esetén új szóróanyag kerül kiosztásra. 

 

Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást 

biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve szolgáltatásban részesülő részére nyújt 

segítséget jogai gyakorlásában. 

 

Az ellátottjogi képviselő feladatai: 

 tájékoztat; 

 segít az ellátással kapcsolatos kérdések, konfliktusok megoldásában, panaszok 

megfogalmazásában és kivizsgálásában (kivéve jogviszony keletkezése és 

megszűnése, áthelyezés); 

 a szociális szolgáltatásokat igénybevevő személy képviseletében járhat el. 
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A szociális szolgáltatást végzők jogai:  

A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítjuk, hogy:  

- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják,  

- tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat,  

- munkájukat elismerjék, 

- valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.  

 

A munkáltató nagy gondot fordít arra, hogy dolgozói részére minél több lehetőséget 

biztosítson rekreációra, mentális állapotuk karbantartására, a kiégés megelőzésére 

(szupervízió, szakmai továbbképzések, intézményi rendezvények).  

 

A Makói Egyesített Népjóléti Intézményben dolgozók szakmai továbbképzésének rendje, 

üteme és finanszírozása a Továbbképzési Szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 

Kelt: Makó, 2019. május 15. 

 

                                                                                                Tóthné Balázs Andrea 

            intézményvezető  


