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Bevezetés 

 

A Magyarországi Baptista Egyház 2015. évben hozta létre a Regionális Szociális 

Intézményfenntartó Központot (RESZIK), amely megalapította intézményünket, a 

TÁBITA Alapszolgáltatási Központot (a továbbiakban: TÁBITA) azzal a céllal, hogy a 

budapesti székhelyen túl 10 telephelyen szociális alapszolgáltatást biztosítson a 

fővároson túl az ország 8 megyéjében. A 2015. év az újrakezdés éve volt számunkra, a 

2016. évben pedig - a szervezetet első teljes évében - a házi segítségnyújtás szakmai és 

gazdálkodási kereteinek felállítása volt a fő célunk. A 2017. év a TÁBITA szakmai 

fejlődésében pozitív mérföldkőnek számított, hiszen egy régóta várt jogszabályi változás 

miatt, az ellátotti szükségletekre sokkal rugalmasabban reagálva lehetett az ellátást 

megszervezni.  

 

A TÁBITA évről évre fejlődött, mind a szakmai, mind a gazdálkodási területen egyre 

stabilabb lábakon állva vált a Baptista Szeretetszolgálathoz kapcsolódó intézmények 

egyik zászlóshajójává.  

 

A 2020. évben is – a Pandémia okozta súlyos nehézségek mellett és annak ellenére – 

valamennyi telephelyen kiszámítható, biztonságos, folyamatos szakmai munka folyt. A 

visszajelzések, a hozzátartozói levelek, az ellátotti elégedettségi mutatók és hivatali 

ellenőrzések is abban erősítenek meg bennünket, hogy a napi 1500 fő gondozása magas 

színvonalon valósul meg a munkatársaink szaktudása és elkötelezettsége 

eredményeként. A munkatársaink valamennyi teleülésen szinte kivétel nélkül 

szakképzettek, a vezető munkatársak több felsőfokú szakirányú végzettséggel 

rendelkeznek. 2020. évben a Mátészalkai telephelyünkön több kollégánk végezte el a 

gyakorló ápolói képzést is, így olyan időskorúak ellátását is fel tudjuk vállalni, akik ápolása 

magasabb ápolásszakmai tudást igényel.  

 

Az országos közfoglalkoztatási programban továbbra is napi együttműködés valósult meg 

a Szeretetszolgálat által irányított centralizált programmal, amely a házi segítségnyújtás 

területén nélkülözhetetlen. Igyekszünk adminisztratív területen is fogadni 

közfoglalkoztatottakat, akik közül többen már munkatársainkká válnak.  

 

A múlt évben több önkormányzat keresett meg 

azzal az igénnyel, hogy más települések 

vezetőinek, a szolgáltatásunkkal kapcsolatos 

elégedettségét hallva, ellátási szerződés 

keretében a településük lakosait is mi lássuk el. 
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Az alapfeladatainkon túl számos egyéb 

programban vett részt az intézményünk 

2020. évben is, amellyel az ellátási 

terület településeinek 

együttműködésével, integrációs és 

közösségfejlesztő programokat 

valósítottunk meg.  

 

Több szakmai programon 

intézményünk munkatársai voltak a 

vendég előadók, pl. az intézmény jó 

gyakorlatainak ismertetésével. 

 

 

A 2020. év ugyanakkor – mint mindenkit a világon - eddig ismeretlen, mindennapos 

kihívás elé állított bennünket is a Pandémia miatt. A jogszabályok folyamatos változása, 

azoknak a gyakorlatra történő átültetése, a munkatársi és az ellátotti megbetegedések, a 

megelőző és a védekező intézkedések és az elkerülhetetlen veszteségek nagyon 

megterhelték fizikálisan és mentálisan is a munkatársainkat.  

 

Az új koronavírus által okozott megbetegedések elkerülése érdekében valamennyi vezető 

munkatársunk különös figyelmet fordított a jogszabályban előírt kötelezettségek 

teljesítésére, a javaslatok betartására, betartatására. Fenntartói és intézményvezetői 

utasítások keretében a telephelyvezetők részletes tájékoztatást kaptak az azonnali 

intézkedésekről, akik ezt átadták a munkatársaknak.  

 

A munkatársaink teljes körű és naprakész 

információkat kaptak a szükséges eljárásrendről, a 

telephelyvezetők a gondozónők megnövekedett terhei 

miatt folyamatos napi szintű mentális támogatást 

biztosítottak munkatársainknak, a szükséges 

védőeszközök (maszk, gumikesztyű, lábzsák, 

kézfertőtlenítők) folyamatos biztosítása megoldott volt. 

Eleinte maguk a munkatársaink és ellátottaink varrták a 

maszkokat, egy idő után egyre jobb minőségben és 

nagyobb mennyiségben.  

 

Munkatársaink a tavaszi veszélyhelyzet három hónapjában a munkabér mellé Covid-

pótlék formájában pénz juttatást kaptak a megnövekedett terhek ellensúlyozására, ami 

csak szerény köszönet azért, amit tettek. 
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„A TÁBITA nagy családjához tartozó 

munkatársaim a 2020. évben – egy eddig 

mindannyiunk számára elképzelhetetlen 

Pandémiás helyzetben is - kiválóan megállták a 

helyüket. Amikor szinte az egész ország otthon 

maradt, bezárkózott, vagy otthonról végezte a 

munkáját, a mi munkatársaink a terepen, a 

munkahelyükön voltak, hiszen „home office-ből 

nem lehet fürdetni, etetni. Minden településen 

folyamatosan biztosítani tudtuk az ellátást, a 

kollégáink minden munkakörben az ellátottak 

érdekeit tartották szem előtt, sokszor erejükön 

felül, mindent félretéve az ellátottak mellett 

álltak, vagy a gondozók munkájához biztosították a hátteret az irodákban, valamennyi 

telephelyen és a székhelyen is. A bátorságotokat és a kitartásotokat ezúton is köszönöm!”  

dr. Heidl Beáta  

 

 

I. Működési alapadatok 

 

I.1.  Tábita Alapszolgáltatási Központ 

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. II. épület, 2. em. 

Intézményvezető: dr. Heidl Beáta (tel.: 20/292-0728, e-mail: heidl.beata@reszik.hu) 

 

Vezető gondozók: Pál Anikó/ Pintér Klaudia (tel.: 20/263-49-93, 20/263-0531,  

e-mail: pal.aniko@reszik.hu, pinter.klaudia@reszik.hu) 

Ellátási terület: Budapest főváros közigazgatási területe 

Engedélyezett létszám: 150 fő, személyi gondozásra befogadva 40 fő. Teljesítés: 37,04 

 

I.2.  Tábita Ajkai Telephely 

Címe: 8400 Ajka, Újélet u. 27. fsz.2.  

Telephelyvezető: Sulyok Nikolett (tel.: 20/263-07-61, e-mail: sulyok.nikolett@reszik.hu) 

Ellátási terület: Ajkai, Devecseri, Veszprémi, Zirci járások 

Engedélyezett létszám: 250 fő, személyi gondozásra befogadva 120 fő. Teljesítés: 109,94 

 

I.3. Tábita Esztergomi Telephely 

Cím: 2500 Esztergom, Eszperantó u.16. 

Telephelyvezető: Rudiné Balla Judit (tel.: 20/263-47-04, e-mail: rudi.judit@reszik.hu) 

Ellátási terület: Esztergomi járás, Szentendrei járás, Pilisvörösvári járások, Tatai járások 

Nyitva álló helyiség: 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. 

Koordinátor: Béres Tiborné (tel.: 20/215-84-17, e-mail: beres.tiborne@reszik.hu) 

Engedélyezett létszám: 830 fő, személyi gondozásra befogadva 300 fő. Teljesítés: 286,6 

 

mailto:heidl.beata@reszik.hu
mailto:pal.aniko@reszik.hu
mailto:rudi.judit@reszik.hu
mailto:beres.tiborne@reszik.hu
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I.4.  Tábita Gyömöre telephely 

Cím: 9124 Gyömöre Arany J. u.27. 

Telephelyvezető: Sulyok Nikolett (20/263-07-61; e-mail: sulyok.nikolett@reszik.hu) 

Ellátási terület: Téti, Csornai, Győri, Pápai járások  

Engedélyezett létszám: 200 fő, személyi gondozásra befogadva 117 fő. Teljesítés: 107 

 

I.5.  Tábita Mátészalkai telephely 

Cím: 4700 Mátészalka, Cserepeshegy u. 12. 

Telephelyvezető: Jakab Melinda (tel.: 20/263-06-99, e-mail: jakab.melinda@reszik.hu) 

Ellátási terület: Mátészalkai, Vásárosnaményi, Baktalórántházai és Nyíregyházi járások 

Engedélyezett létszám: 400 fő, személyi gondozásra befogadva 190 fő. Teljesítés: 187 

 

I.6. Tábita Pécsi Telephely 

Cím: 7628 Pécs, Thököly u. 1. 

Telephelyvezető: Halász Rita (tel.: 20/481-80-40, e-mail: halasz.rita@reszik.hu) 

Ellátási terület: Pécs járás közigazgatási területe 

Engedélyezett létszám: 102 fő, személyi gondozásra befogadva 35 fő. Teljesítés: 34 

 

I.7. Tábita Soproni Telephely 

Cím: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 43. 

Telephelyvezető: Tokodi Rita (tel.: 20/263-0938, e-mail: tokodi.rita@reszik.hu) 

Ellátási terület: Mosonmagyaróvári, Soproni, Kapuvári, Kőszegi járások 

Engedélyezett létszám: 200 fő, személyi gondozásra befogadva 90 fő. Teljesítés: 86 

 

I.8. Tábita Szombathelyi telephely 

Cím: 9700 Szombathely, Szent Márton utca 38. 

Telephelyvezető: Töltlné Tóth Tímea (tel.: 20/263-2461, e-mail: toltlne.timea@reszik. 

hu) 

Ellátási terület: Szombathelyi, Körmendi, Vasvári járások  

Engedélyezett létszám: 200 fő, személyi gondozásra befogadva 105 fő. Teljesítés: 101 

 

I.9. Tábita Tapolcai telephely 

Cím: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. 

Telephelyvezető: Labovszky Tamara (tel.: 20/263-2564, e-mail: 

labovszky.tamara@reszi.hu) 

Ellátási terület: Tapolca, Sümeg, Sárvár, Celldömölk járások  

Engedélyezett létszám 300 fő, személyi gondozásra befogadva 140 fő. Teljesítés: 130 

 

I.10. Tábita Tatabányai telephely 

Cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 63. 

Telephelyvezető: Árvai Andrásné (tel.: 20/263-28-71, e-mail: arvai.andrasne@reszik.hu) 

Ellátási terület: Tatabányai, Székesfehérvári, Bicskei, Oroszlányi járások 

Engedélyezett létszám 200 fő, személyi gondozásra befogadva 110 fő. Teljesítés: 106 

mailto:halasz.rita@reszik.hu
mailto:tokodi.rita@reszik.hu
mailto:arvai.andrasne@reszik.hu


6 

 

I.11. Tábita Verőcei telephely 

Cím: 2621 Verőce, Árpád utca 75. 

Telephelyvezető: Rudiné Balla Judit (tel.: 20/263-47-04,  e-mail: rudi.judit@reszik.hu) 

Ellátási terület: Váci, Szobi, Rétsági és Dunakeszi járások 

Engedélyezett létszám 65 fő, személyi gondozásra befogadva 40 fő. Teljesítés: 37 

 

 

 

II. A házi segítségnyújtás szakmai tartalma 

 

A házi segítségnyújtással az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – a 

szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. Gondoskodunk 

azon idős emberekről, akik  otthonukban önmaguk ellátására saját erőből már nem 

képesek, azon fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik az önálló 

életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, illetve azon, az 

egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyekről, továbbá azon rászoruló 

személyekről akaik rehabillitációt követően saját lakókörnyezetükben történő 

visszailleszkedés céljából segítséget igényelnek a megfelelő, lehetőleg önálló későbbi 

életvitelhez. 

 

A munkatársaink a feladataik ellátása során 

segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottaink 

fizikai, mentális, szociális szükséglete saját 

környezetükben, életkoruknak, az adott 

élethelyzetnek és egészségi állapotnak megfelelően, 

meglévő képességeik fenntartásával, 

felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen, 

illetve jelentős a szerepük a vészhelyzetek 

kialakulásának megelőzésében. Utóbbinak kiemelt 

jelentősége van a teljesen egyedül élők esetében. A 

gondozóink sok esetben az egyetlen kapcsolatot 

jelentik a külvilággal, családot pótolnak ünnepek és 

hétköznapok során. A kapcsolat jellemzően nagyon szoros az ellátottak és a gondozóik 

között, ami miatt a helyettesítésüket megszervezni nem könnyű feladat. Az idősek sok 

esetben elutasítják a helyettesítő munkatársakat, inkább lemondják az ellátást azokon a 

napokon, amikor a megszokott gondozójuk szabadságon van.   

 

Az ellátásunkat a telephelyek vezetőinél kell igényelni, amihez mellékelni szükséges a 

rászorultság igazolására szolgáló dokumentumokat, amik beszerzésében támogatást 

nyújt intézményünk. Az ellátás igénylése önkéntes alapon történik, az ellátott/ 

törvényes képviselő kezdeményezése alapján. A szolgáltatás térítési díj köteles, de 

nagyon méltányos díjmegállapítással. A telephelyek vezetőinek lehetősége van a térítési 

díj összege kapcsán benyújtott kérelem további méltánylásra, akár a személyi térítési díj 

teljes elengedésére is.  

mailto:rudi.judit@reszik.hu
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Méltánylásnál figyelembe vehető a szociális helyzet, jövedelem, fenntartási költségek, 

krízishelyzet. Az ellátottaink jelentős többsége - telephelyenként eltérő arányban - 

összességében több, mint 96%-a fizet az ellátásért, amelyből arra a következtetésre lehet 

jutni, hogy az ellátottak térítés ellenében is ragaszkodnak a gondozó által elvégzett 

minőségi munkához. Sok szolgáltató ingyen nyújtja a szolgáltatást azokon a településeken 

is, ahol a mi gondozóink is jelen vannak. Ennek ellenére várólistákkal dolgozunk, keresik 

a gondozóinkat az igénylők, a családjaik, sokszor inkább várnak, mint, hogy más 

szolgáltatóhoz kerüljenek. 

 

A gondozók a lakáson eltöltött gondozási idő felett 

intézik az ellátottak ügyeit, pl. önkormányzatnál, tartják 

a kapcsolatot az ellátott házi- és szakorvosaival, intézik 

a gyógyszerkiváltást, bevásárlást. Fontosnak tartjuk az 

ellátottak családtagjainak bevonását is a szakmai 

munkába, ill. az esetlegesen hiányzó kapcsolat 

kialakítását is. Szoros együttmükődésünk van a 

telephelyek nagy részénél a települési családsegítő 

szolgálattal, mindenhol a háziorvosokkal, a helyi 

szociális területi irodákkal, sok esetben más szociális 

intézményekkel is. 

 

 

Az ellátottaink, valamint a területen élők részéről, 

eltérő mértékben bár, de jelentős igény merül fel 

a szociális étkeztetésre, amelyben a szolgáltató 

együttműködik az Országos Szociális Segítő 

Központtal. Az együttműködést megkönnyíti, 

hogy a területi irodák/nyitva álló helyiségek 

jellemzően a Tábitával közös címeken működik. A 

munkatársaink a felmerülő igényekre gyorsan 

tudnak reagálni másik ellátási forma igénylése 

esetében is. 

 

 

A Tábita és az OSZSK együttműködése a különböző ellátásaink kapcsán is jól működő 

rendszert alkot, több esetben került már be korábban pl. Budapesten általunk házi 

segítségnyújtásban részesülő ellátott a Pécsi telephelyünkön működő idősek otthonába. 
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III. A telephelyeink részletesebb bemutatása 

 

 

III.1. Budapest: A székhely irodája tömegközlekedéssel 

és személygépkocsival is könnyen megközelíthető, a 

munkatársakkal való aktív együttműködést ez 

nagymértékben megkönnyíti. A járványhelyzetre való 

tekintettel a bejáratokhoz kézfertőtlenítő állványt 

helyeztünk el valamennyi telephelyünkhöz hasonlóan. A 

tárgyi feltételek tökéletesen megfelelőek a házi 

segítségnyújtás adminisztrációs feladatainak ellátására.  

 

 

2020. évben 7 fő szakképzett szociális gondozó látta el az 

időseket. A munkatársak feladatellátását közfoglalkoztatottak 

is segítették. A vezető gondozó személyében változás történt 

2020. október hónapban, a korábbi vezetőnk, Pál Anikó a 

Pandémia miatt otthonról végezhető feladatellátással lett 

megbízva, de utódjával, Pintér Klaudiával szorosan 

együttműködve támogatja a továbbiakban is a szakmai 

munkát.  

 

 

Budapesten a nagy munkatársi fluktuáció az egyik legnagyobb problémánk, nehéz az 

ellátottaknak alkalmazkodni az újabb és újabb gondozókhoz. Sajnos a Budapesti 

munkaerőpiaci helyzet, a munkalehetőségek sokasága és a szociális terület bérezésének 

mértéke miatt a munkatársak egy része csak átmeneti munkalehetőségnek tekinti a 

gondozást. A bérekkel versenyezni nem tudunk, így szakmai továbbképzésekkel, fokozott 

szakmai támogatással igyekszünk a jó szakembereket megtartani.  

 

 

A járvány miatt 2020. évben kiemelkedően magas volt a hozzánk fordulók száma, bár 

voltak, akik épp emiatt kérték a gondozás szüneteltetését. Budapest több kerületében az 

önkormányzatok nem tudták a megnövekedett feladatok ellátását vállalni, sőt több 

kerületben csökkentették a Pandémia idején az 

addigi ellátás tartamát, így az ellátásunkat 

folyamatosan át kellett szervezni, hogy meg tudjuk 

oldani a felmerülő igényeket. Több olyan kerületben 

is megszerveztük a gondozást, ahol addig nem 

voltunk jelen, így is növelve az ellátási terület 

lefedettségét.  

 

 

 

1 5

1816

6

Kor szerinti megoszlás

60 év alattiak 60-70 év közöttiek

70-80 év közöttiek 80-90 év közöttiek

90 év felettiek
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Több ellátottunk van, aki már a Tábita megalakulása 

óta segítünk, egyre nő a 90 év feletti ellátottak száma, 

így nőnek a gondozási igények is. Olyan időseknek 

biztosítjuk elsődlegesen a gondoskodást, akik 

önmaguk ellátására már nem, vagy csak részben 

képesek. Sokaknak az otthonukat elhagyni is kihívást 

jelent, így napi segítségben részesülnek a 

gyógyszereik kiváltásában, élelmiszerük 

bevásárlásában, ügyeik intézésében. Az ellátottak 

nagyrészt egyedül élő nők, sok esetben magányosak, 

így egyre nagyobb az igény a mentális támogatásukra 

is.  

 

 

2020. elején fejezték be a gondozóink a mentálhigiénés továbbképzésüket, amit sikerült 

részükre ingyenesen megszervezni. Nagyon hasznosnak bizonyult a szupervízió, a 

gondozók körében felszínre kerültek a napi dilemmák, amelyekre külső szakember 

segítségével tudtak megoldásokat találni. A Pandémia sok esetben komoly 

áldozatvállalást is kívánt a gondozónőktől, több idősünk félelemmel és bezártsággal 

küzdött és küzd ma is, a szigorú korlátozások nehezítették a gondozást szinte egész évben 

(pl. boltok idősávos látogatása, a háziorvosok megnövekedett terhei miatt nehezen voltak 

elérhetőek). Az ellátottakat mentálisan súlyosan 

megterhelte a bizonytalan helyzet, az 

egészségmegőrzéshez szükséges séták is 

megszűntek, sokuk állapota láthatóan romlott 

napról-napra.  

 

„A gondozók ezt érzékelve teljes odaadással és 

bátorsággal, elhivatottsággal álltak az idősek 

mellé, sok esetben egyetlen kapcsolatukként, 

támaszukként.” Pál Anikó 

 

 

 

Munkánkat önkéntesek segítették az évben, a baptista iskolák, óvodák pedagógusai közül 

többen felajánlották segítségüket. Eleinte bizalmatlanul, később annál nagyobb örömmel 

fogadták őket a gondozottaink. Az ellátást szüneteltető gondozottakkal az önkéntesek 

telefonon tartották a kapcsolatot, így folyamatos információval látták el őket és a 

gondozókat is tehermentesítették. Az év során több esetben tudtunk a Baptista 

Szeretetszolgálat Alapítványa és az Élelmiszerbank révén adománnyal segíteni az 

időseinket, amit ezúton is köszönünk az Adományozási Igazgatóságnak.   
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III.2. Tábita Ajka: Az ajkai irodánk is 

remek helyen van, jól megközelíthető 

gyalogosan és tömegközlekedéssel is. 

 Az épület akadálymentesített, a napi 

munkavégzéshez megtalálható 

valamennyi szükséges technikai eszköz, a 

gondozáshoz szintén minden előírás 

szerinti tárgyi eszköz, védőeszköz 

rendelkezésünkre áll. 

 

 

 

 

A telephelyen 20 munkatárssal dolgozunk, 17 

fő teljes állású szociális gondozóval, akikből 16 

fő szakképzett, továbbá 1 fő 

közfoglalkoztatottal. A munkát Sulyok Nikolett 

irányítja egy fő adminisztrátor segítségével.  

Egy önkéntes fiatalember segítette a 

munkánkat azzal, hogy rendszeresen 

bevásárolt az ellátottainknak. 

 

 

 

A vírushelyzet miatt itt is jelentősen megnőtt a segítséget kérők száma, az igényeket egyre 

nehezebben tudjuk a meglévő kapacitásainkkal kielégíteni, így 2021. évben tervezzük a 

befogadásunk növelését legalább 20 fővel.  

 

 

A szabályokat betartva dolgozunk több, mint egy 

éve teljes védőfelszerelésben, ami meglehetősen 

megterheli a sokszor nehéz fizikai munkát végző 

dolgozókat. A bezártság időszakában az ellátottaink 

jelentős többségének a gondozónő volt az egyetlen 

kapocs a külvilággal. A gondozónőink ebben a nehéz 

időszakban is szeretettel, teljes odaadással 

végezték a munkájukat.  
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A telephelyünkön párhuzamosan a másik 

intézményünkben, az OSzSK-ban 2018. óta szociális 

étkeztetés működik, amit több házi 

segítségnyújtásban részesülő ellátottunk is igénybe 

vesz. A 2020. évben 33 fő új ellátottat vettünk 

gondozásba, 42 fő ellátott jogviszonya szűnt meg, Ők 

idősotthonba, vagy családjukhoz költöztek, ill. sajnos 

elhunytak.  

 

 

A házi segítségnyújtást igénylő időseink 

általános problémája az egészségügyi 

állapot romlása: a nehezített mozgás, 

koordinációs zavarok, érzékszervi 

betegségek, szív és érrendszeri 

megbetegedések, ízületi problémák, 

daganatos megbetegedések, pszichés, 

mentális problémák. 

 

 

 

A 2020. évben talán még az eddigi 

évekhez képest is fontosabb 

feladatunknak éreztük a Cipősdoboz 

akcióban való részvételt, így ez évben is 

gyűjtöttünk, csomagoltunk és és 

osztottunk. 

 

 

 

 

„2020-ban a kialakult helyzet miatt nem tudtunk 

közös munkaértekezleteket, összejöveteleket 

tartani. A hozzám tartozó településekre minden 

hónapban két alkalommal látogattam el, ahol 

egyénileg beszéltük meg a felmerülő 

feladatokat, intézményi utasításokat, a COVID 

helyzettel kapcsolatos problémákat, betartandó 

utasításokat. Telefonon napi kapcsolatban 

voltunk, tartottuk egymásban a lelket.”  

Sulyok Nikolett  

  

Ellátottak száma
Ajka

Iszkáz

Kolontár

Devecser
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III.3. Tábita Esztergom: Az irodánk akadálymentesített bérlemény, Esztergom 

belvárosához közel található, könnyen megközelíthető, gyalogosan, személygépkocsival, 

tömegközlekedési eszközzel is. A tárgyi feltételek a munkavégzéshez biztosítottak mind a 

telephelyen, mind a dorogi nyitva álló helyiségben. Az intézmény legnagyobb telephelyén 

58 munkatárssal dolgozunk együtt. Az Esztergomi járás 16 településén biztosítjuk a házi 

segítségnyújtást mindösszesen 311 fő részére: Annavölgy 18 fő, Csolnok 20 fő, Dorog 74 

fő, Kesztölc 21 fő, Máriahalom 23 fő, Nagysáp 5 fő, Sárisáp 2 fő, Tokod 16 fő, Tokodaltáró 

3 fő, Bajót 6 fő, Esztergom 85 fő, Nyergesújfalu 7 fő, Pilismarót 8 fő, Tát 13 fő, Tata 4 fő 

Dág 6 fő.  

 

életkor 18-39 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 90- összesen 

nem 

Férfi 2 4 5 7 9 14 20 5 66 

Nő  4 16 9 49 60 87 20 245 
mindösszese

n 
2 8 21 16 58 74 107 25 311 

 

Az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében egy fő szociális segítő státuszban a 

helyi ellátottaknál olyan tevékenységeket látott el, amelyek esetenként a gondozónői 

tevékenységek körén kívül esik (pl. tűzifabehordás, kamra rendezés, gallyazás, fűnyírás, 

kertrendezés, kerítésfestés stb.). 

 

Az Intézményünk működésében fontos szerepet játszik, hogy jogszabályi előírások 

betartása mellett, gondot fordítsunk a kollégáink, alkalmazottak jólétének, 

elégedettségének megteremtésében a motiváltság, elhivatottság megőrzésében.  

Mivel a 2020-as év különösen 

megterhelő volt fizikailag és 

lelkileg is munkatársaink 

számára, az elmúlt évekhez 

hasonlóan a nyár folyamán 

csapatépítő szabadtéri programra 

invitáltuk kollégáinkat. Ezen az 

alkalmon egyéni jutalmazások 

keretében értékeltük a 

gondozónőket a kiemelkedő 

munkájukért. A Szociális Munka 

Napjához kapcsolódóan 

intézményi szinten történt a 

jutalmazás.  

 

Az Esztergomi telephelyünkön egy helyi kolléga Kovácsné Holop Orsolya kapott külön 

jutalmat a többéves lelkiismeretes munkájáért. 
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Gondozónőink rendszeresen vesznek részt esetmegbeszéléseken, ahol szakmai 

iránymutatásban részesülnek az aktuális jogszabályi változásokról, segítséget kapnak a 

gondozás során felmerülő problémáik 

megoldásához.  

 

A Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett a „Szociális 

humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt 

projekt keretében „A családokkal végzett 

szociális munka rendszerszemléletű 

megközelítése” elnevezésű továbbképzést 

40 fő végezte el. 

 

 

 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület áruházi 

élelmiszermentési program partnereként 

hetente 2-3 alkalommal a szentendrei ALDI 

áruházból hozunk el pékárut, zöldséget, 2020 

júniusától pedig a KFC-től kapott 

élelmiszeradományokat a gondozónőink 

rendszeresen eljuttatják az esztergomi 

rászorulók részére. Az adományok 

mennyiségétől függően további rászoruló 

családokat és szociális intézmények ellátottjait is 

tudtuk segíteni (Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Gondviselés Háza Esztergom, Montágh Imre 

Általános Iskola és Speciális Szakiskola fiataljai).  

 

 

 

2020. november 27-29. között kollégáink 

önkéntes munkájával az esztergomi ALDI 

áruházban 1,5 tonna élelmiszert gyűjtöttünk, 

500 csomagot készítettünk belőle rászoruló 

családok számára.  

 

Az ellátottak az élelmiszer adományokon kívül 

rendszeresen kapnak egyéb adományokat is. Az 

Idősek Világnapja alkalmából vitamin-

csomaggal köszöntöttük az ellátottjainkat. 
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„Valamennyi ellátott születésnapját köszöntjük, 

kiemelten a kerek évfordulósokat. Februárban a 

Pandémia előtt két ellátottunkat köszöntöttük a 

kerek évfordulójukon. Esztergomban az egyik 

ellátottunk kerek 100 éves lett, az egyedüli a 

városban, aki 2020-ban ezt a szép kort megélte.”  

Rudiné Balla Judit  

 

 

 

 

III.4. Tábita Gyömöre: A telephelyi irodánk Gyömörén is jól felszerelt, az orvosi rendelő 

mellett, jól megközelíthetően, az OSZSK fogyatékosok nappali ellátásának is helyet adó, 

akadálymentes, teljesen felszerelt, tágas épületben található. A telephelyünkön 16 

munkatársunk dolgozik, 14 fő teljes munkaidős gondozó, 2 fő részmunkaidős gondozó. 13 

fő szakképzett munkatárs segíti az ellátottakat. 

 

A 2020. évben a telephely irányítását az Ajkai 

telephely vezetője vette át, így a két telephely 

szakmai irányítása egységes elvek szerint és 

munkaszervezéssel valósult meg. A sikeres 

váltás eredményeképpen számos települési 

vezető keresett meg minket (már a 2021. 

évben), így jelenleg is folyamatban vannak 

további ellátási szerződések megkötései, 

illetve az ezzel járó ellátotti létszámemelés. 

 

 

 

 

A TÁBITA néhány éve 

átvette a kistérségi 

szolgáltató korábbi teljes 

ellátási területét, akik 

nagyon elégedettek a 

szolgáltatásainkkal, így 

most is további számos 

településsel tárgyalunk a 

további átvételek 

ügyében.  
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A telephelyen nagyon magas az 

ellátottak átlagéletkora, a többi 

telephelyhez hasonlóan jóval 

magasabb a női ellátottak aránya. A 

gondozási szükséglet vizsgálata napi 

gondozási igényeket tár fel, amit 

jellemzően a településen élő 

szakdolgozó elégít ki.   

 

 

 

A gondozóink 

odafigyelése és 

mindennapos 

törődése miatt számos 

olyan élethelyzet 

oldódik meg, amit a 

család 

megoldhatatlannak 

gondol. 

 

 

 

 

Sok esetben hosszú évekkel tolódik ki az idős ellátottunk otthonában töltött ideje, nem 

kell bentlakásos ellátásba költözniük, mert az önállóságukat a szakdolgozóink 

segítségével a családok tehermentesítése mellett meg tudjuk őrizni. 

 

 

 

III.5. Tábita Mátészalka: A telephely 

egy 245 m2 hasznos alapterületű, 

irodatechnikával teljesen felszerelt, a 

Fenntartó saját tulajdonú ingatlanában 

látja el a feladatait. Az épület könnyen és 

akadálymentesen megközelíthető, 

korszerűen és igényesen berendezett, 

rendezett udvarral, portával. 
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Az intézmény második legnagyobb 

telephelyét Jakab Melinda telephelyvezető 

irányítja, munkáját 1 fő adminisztrátor 

támogatja. 31 fő szociális gondozó és ápoló 

(30 fő szakképzett, 1 fő felmentett), 3 fő 

közfoglalkoztatott (1 fő adminisztrátor, 1 fő 

épületgondnok, 1 fő szociális segítő) 

mindennapos munkájával valósul meg az 

intézmény egyetlen, az ország keleti részén 

fekvő telephelyének feladatellátása. 
 

 

 

Az elmúlt év két részre osztható itt 

is, mint valamennyi telephelyünkön. 

Március közepéig az egyenletes, 

zökkenőmentes munkavégzés folyt, 

majd az új helyzetekhez való 

alkalmazkodásról, a munkatársak 

fantasztikus hozzáállásáról, a 

megelőzésről, a minimális 

személyes ellátotti kapcsolatról, a 

hozzátartozókkal való szorosabb 

kapcsolattartásról szólt. 2020 

évben több idős, beteg, illetve hozzátartozó gondolta úgy, hogy mindennapi ellátásukról, 

ill. a távol élő szeretteikről történő gondoskodást ránk bízza, így a létszámot kis 

mértékben emelni tudtuk. A visszajelzések szerint bármilyen nehéz, kilátástalan is volt a 

helyzet az ismeretlen koronavírus okozta „felfordulásban”, az ellátásunkban lévő 

ellátottaink, hozzátartozóik nyugodtak voltak afelől, hogy nem kell, hogy elhagyják 

szeretteik az otthonaikat, hiszen a munkatársaink maximálisan helyt álltak a fertőzés első 

és második hullámában is.  

 

  

A TÁBITA Mátészalka, együttműködő 

munkáltatóként vett részt, a Czinka Panna 

Roma Kulturális Egyesület és Nyírgyulaj 

Község Önkormányzatának 

konzorciumában megvalósuló Nyírségi Nő-

Köz PONT létrehozása és működtetése 

projektben. A program a 2020. évben közel 

500 nő számára igyekezett segíteni a család 

és karrier hatékony összehangolásában. 
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A program hátrányos helyzetű nőknek 

segítette az elhelyezkedését olyan 

képzésekkel, amelynek elvégzésével a 

nyílt munkaerőpiacon munkát találnak. 

Mivel a térségben hiányszakma a 

szociális gondozó és ápoló 

szakképesítés, így ezt a képzést 

indítottuk el 2019 májusában egy 

intenzív 10 hónapos képzés keretében.  

 

 

 

A telephelyen akkor szakképesítés nélkül, 

felmentéssel dolgozó munkatársak 2020. 

márciusában sikeres vizsgát tettek és ezzel 

megszerezték a szakképesítésüket. 

Mindannyiunk számára büszkeség, hogy 

család és munka mellett valamennyi kollégánk 

remekül teljesített az iskolapadban is.   

 

 

 

Az ellátottaink jelentős része kis településen él, családi kapcsolatok és támasz nélkül, 

minimális jövedelemből, amelyből sok esetben csak az elemi létfenntartásukat tudják 

csak finanszírozni. Gyermekeik, rokonaik a munkalehetőségek miatt máshol, sok esetben, 

távoli városban, vagy külföldön élnek, így a kapcsolattartás csak az ünnepekre, jó esetben 

is legfeljebb havonta 1-2 hétvégére korlátozódik. A SARS-COV2 vírus megjelenésével a 

családi látogatások még inkább megritkultak, hiszen a hozzátartozók nagyon féltették 

idős szüleiket, rokonaikat. Így a családi látogatás mellőzése mellett döntöttek sokan ezzel 

is védve idős, krónikus betegséggel küzdő hozzátartozóik, ellátottaink életét.  

 

Demográfiai okok miatt az ellátást nagyobb számban nők 

veszik igénybe, akik viszont özvegységük miatt általában 

teljesen egyedül élnek családi kapcsolatok nélkül. A nyújtott 

szolgáltatások tartalma az ellátottak igénye szerint nagyon 

változatos. A segítségkérés leggyakoribb oka, hogy az 

ellátottaink jelentős része kis településen él egyedül, támasz 

és családi kapcsolatok nélkül, így a mindennapi teendőkben 

való segítés – bevásárlás, fúrtkútról, közkútról vízbehordás, 

tüzelő behordása, egyedi fűtés beindítása - részükre elengedhetetlen. Sajnos több olyan 

ellátottunk is van, akinek az otthona ivóvízzel nem ellátott, a gondozónők mindennapi 

munkáját képezi a vízbehordás kútról. Az ellátott lakóterületének és környezetének 

52

134

Férfi (fő) Nő (fő)
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tisztántartása szinte minden esetben az ellátás részét képezi. Jellemző az évszakokhoz 

köthető speciális feladatok elvégzése is, például a hómentesítés.  

 

A gondozás szükségletének leggyakoribb 

oka az igénylő egészségi – mentális 

állapotának súlyos romlása. Gyakoriak a 

mozgás- illetve szív és érrendszeri 

betegségek, illetve jelentős számban 

fordulnak hozzánk segítségért daganatos 

betegséggel küzdők, akik támasz és családi 

kapcsolatok nélkül élnek, illetve a család a 

napközbeni ellátásukat nem tudja 

megoldani. Az alap betegségek az 

ellátottak életmódját jelentősen 

befolyásolják, így a mindennapi teendők ellátásához segítségre van szükségük. A ma oly 

gyakori ízületi problémák az önellátást nagymértékben korlátozzák, ezért az ellátott 

gyakran csak segítséggel tud öltözködni, tisztálkodni, helyet, helyzetet változtatni. Az 

ellátottak nehezen vagy egyáltalán nem tudnak közlekedni ezért a postai és más 

ügyintézést, a gyógyszerek felíratását és kiváltását a gondozók végzik. A betegek gyakran 

kérik az orvoshoz kísérést is. A súlyosabb állapotban lévő ellátottak felügyeletére, 

itatására, etetésére és pelenkázására abban az esetben is nagy szükség van, amikor a nap 

többi részében ezt a családtagok végzik.  

 

A 2020-as év nemcsak az ellátottaktól és a hozzátartozóktól igényelt új hozzáállást, új 

megoldási formákat, hanem a szolgáltatóktól is. Hiszen a koronavírus megjelenésével 

olyan új eljárásrendeket kellett kidolgozni, bevezetni, alkalmazni, amely alapjában véve 

módosította főleg az első hullámban a szociális gondozó és ápoló kollégák munkáját. 

Mindez csak a székhelyen működő szakmai és gazdasági irányítás, a telephelyi vezetés és 

valamennyi szakdolgozó napi szintű szoros együttműködése mellett valósulhatott meg 

ilyen sikeresen.  

Munkánk kiemelkedő részét képezi - 

és ebben a telephely példaértékű 

kapcsolatépítést végez - a 

szakmaközi együttműködés ápolása 

önkormányzatokkal, orvosokkal, 

családsegítőkkel, civil 

szervezetekkel. Ez az 

együttműködési rendszer segít 

abban, hogy munkánk során a 

lehetőségekhez képest a 

legmagasabb színvonalon legyünk 

képesek az ellátottak szükségleteit 

kielégíteni bármely korcsoportban.  
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Ebben a munkában szorosan együttműködik a telephelyünk a Szeretetszolgálat egyéb 

intézményeivel, adományozási raktárával, vagy pl. a Cipős-doboz programmal. Az akció 

2020. évben is nagy sikerrel zárult, 345 darab cipősdobozt gyűjtöttünk, amelyeket, 

családok átmeneti otthonának, környékbeli óvodáknak, magánszemélyeknek adtunk 

tovább.  
 

„A 2020-as évben a házi segítségnyújtásban dolgozó szociális gondozó és ápoló kollégáim 

kitűnővel vizsgáztak, hiszen mindannyian dolgoztak – senki sem ment el fizetés nélküli 

szabadságra, táppénzre – lelkiismeretesen helyettesítették egymást a szabadságuk ideje 

alatt. A kollégáim szeretik és tisztelik egymást, ami elengedhetetlen a közös jó 

munkavégzéshez. A szociális gondozó és ápolók magas szakmai tudással rendelkeznek, 

megbízhatóak, munkamoráljuk kifogástalan, mindezen okok elősegítették az ellátottak 

pozitív véleményét, valamint azt, hogy az idős, beteg leendő ellátottaink mi 

szolgáltatásunkat vegyék igénybe. A telephely mindennapi életében egység jelenik meg – 

mert mindenki fontos a mi telephelyünkön –, amelynek alapja az ellátottaink s egymás iránti 

tisztelet és szeretet, s a hivatásunk iránti alázat.”  Jakab Melinda  

 

 

 

III.6. Pécs: A telephely kis létszámmal 

tevékenykedik, szorosan együttműködve az 

idősek otthona és a nappali ellátás 

munkatársaival. 2020. évben 40 fő ellátásáról 

gondoskodott napi szinten az 5 fő szakképzett 

gondozó, Halász Rita telephelyvezető 

irányítása mellett. A gondozónők a lakáson 

történő gondozás mellett intézik az ellátottaink 

ügyeit az önkormányzatnál, házi- és 

szakorvosokkal egyeztetnek, 

gyógyszerkiváltást, bevásárlást bonyolítanak 

le napi szinten a kérésükre. 

 

 

 

Fontosnak tartjuk az ellátottak családtagjainak 

bevonását is az ellátás megszervezésében, a 

megfelelő kapcsolat kialakításása a további 

gondozási folyamatok során mindenki feladatát 

támogatja. Szoros együttmükődésünk van Pécsett a 

családsegítő szolgálattal, a háziorvosokkal, a helyi 

szociális területi irodával, más szociális és 

egészségügyi intézményekkel. 
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„Az ember életében az egyik legalapvetőbb 

szükséglet a biztonság igénye. Szolgáltatásunk az 

otthoni környezetben teremt biztonságot a 

mindennapi életvitelhez, segítséget nyújt a 

problémák megoldásában, támogatja az időseket 

a napi feladataik ellátásában. Ellátottjaink 

változó szükségleti igénnyel rendelkeznek, van 

akinek csak bevásárolni kell, de van ágyban fekvő 

teljes ellátást igénylő gondozott is. Mindenki 

támogatását felvállaljuk Pécsett, egy kicsi, de 

összeszokott gondozói csapattal.” 

Halász Rita  

 

 

 

 

 

III.7. Sopron: Az iroda a fertőszentmiklósi városközponttól kb. 500 méterre, a 

buszmegálló közvetlen közelében található, a helységet a helyi Ipar Testülettől béreljük, 

az épületben lévő nagyterem is rendelkezésünkre áll a nagyobb létszámú 

összejövetelekhez.  

 

A telephelyet Tokodi Rita vezeti, mellette adminisztrátor segíti az irodai tevékenységek 

ellátását. A terepen 3 fő ápoló, 11 fő gondozó (ebből 9 szakképesített), 4 fő 

közfoglalkoztatott dolgozik.  

 

Az elmúlt időszak itt is a vírushelyzet miatti napi kihívások megoldásáról szólt. 

Munkatársaink és gondozottjaink védelmének érdekében, a vírushelyzet alatt 

folyamatosan biztosított volt a fertőtlenítő szer, szájmaszk, gumikesztyű. Év végén a 

megyei SZGYSZ-től is 2 alkalommal kaptunk nagyobb mennyiségben a védelemhez 

szükséges felszerelést.  

 

 

2020. évben 9 fő került be az ellátásba, 14 

főnek szűnt meg az ellátása. Térítési díjat 65 

ellátottunk fizet, 9 fő számára ingyenesen 

nyújtjuk a gondozást. A személyi 

gondozásban részesülők száma 71 fő, 

szociális segítésben részesülőké 3 fő. Az 

ellátottak túlnyomó többsége idős nő. 
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Gondozási szükséglet mértéke: 

 0 fokozat: nő: 3 fő, férfi: 0 fő 

 I. fokozat: nő 54 fő, férfi: 14 fő 

 II. fokozat: nő 2 fő, férfi: 0 fő 

 III. fokozat: nő 1 fő, férfi: 0 fő 

 

 

 

 

„A Pandémia miatt nem volt 

lehetőségünk a korábbi években 

hagyománnyá vált munkatársi 

összejövetelekre. A gondozónőkkel is 

ritkábban, lehetőleg szabadtéren 

találkoztunk, így adtuk át számukra az 

iratokat és védőfelszereléseket. Ennek 

ellenére egy nyári értekezletet sikerült 

csapatépítéssel kiegészítenünk. Két 

munkatársunk ünnepelt az évben kerek 

születésnapot, Őket házi készítésű ínyenc 

tortákkal köszöntöttük fel.”  

Tokodi Rita 

 

 

 

III.8. Szombathely:  

 

A Tábita irodája a Szombathelyi Baptista 

Gyülekezet használatában lévő épületében 

működik. A bérelt helység külön bejáraton 

közelíthető meg, előtérből, két iroda 

helyiségből, kicsi konyhából és 

mellékhelyiségből áll. A megbeszélésekre, 

értekezletekre használhatjuk az épület 

bármelyik termét az alkalomnak és a 

létszámnak megfelelően. Az iroda 

tömegközlekedési eszközzel könnyen 

megközelíthető, parkolási lehetőség adott 

a gépjárművel érkezőknek. Az építészeti 

megoldások az akadálymentességet 

lehetővé teszik.  
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A telephely szakmai munkáját 

Töltlné Tóth Tímea irányítja, 

szociális gondozó és ápoló 

munkakörben a területen 15 

szakképzett munkatársunk 

dolgozott 2020. évben. A 

közfoglalkoztatási programban 

hosszabb ideig 1 fő segítségét 

tudtuk igénybe venni, aki az 

adminisztrációs munkában vett 

részt.  

 

A telephely elsődlegesen Szombathelyen, Körmenden és Rumban látott el gondozottakat. 

Az őszi időszaktól, a Sárvári járásban 4 településsel bővült az ellátási területünk, indult 

meg egy területi átrendezés, ami 2021.-től 60 fő gondozottal emelte meg a szombathelyi 

telephely létszámát. 

 

A szolgáltatási területünkön a házi segítségnyújtást 

igénybevevők általában magas gondozási 

szükséglettel rendelkeznek, de önálló életvitelt 

kívánnak folytatni, ezért számukra ideális volt a 

törvényi változásokban a személyes gondozás, 

melyben kizárólag szakképzett dolgozók segítik 

különböző problémáik megoldásában. Ugyanakkor 

hozzájuthatott szociális segítéshez az a személy is, aki 

csak néhány dologban kért támogatást, de egyébként 

önmaga ellátására képes.  

 

A 2020. évben 27 fő új ellátottat vettünk gondozásba, 29 fő ellátása szűnt meg. Az ellátást 

kérő számára, saját otthonában, az önálló életvitelének fenntartását biztosító 

gondoskodást nyújtunk, valamint az egészségi állapot, mentális állapot, vagy más okból 

származó problémák megoldásában napi segítséget. Feladataink: alapvető gondozási, 

ápolási feladatok elvégzése, segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása; segítségnyújtás a 

személyi és környezeti higiénia megtartásában, segítségnyújtás az étkezés megoldásához 

(bevásárlás, meleg étel biztosítása). Kapcsolattartás elősegítése (rokonok, barátok, 

ismerősök), vészhelyzetek kialakulásának megelőzése, elhárítása, a szabadidő hasznos 

eltöltésének segítése. A szociális ellátáshoz való hozzájutás elősegítése, szükség esetén a 

bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése, együttműködés a 

háziorvossal, szociális ellátást nyújtó intézménnyel, polgármesteri hivatal ügyintézőjével, 

civil szervezetekkel. 

A 2020-as évben sajnos semmilyen közösségi rendezvényt nem tudtunk szervezni, ill. 

nem tudtunk azokon részt venni. A Szociális Munka alkalmából Molnár Klára 

gondozónőnk kaphatott elismerést. A következő időszak kiemelt feladatai: a dolgozók 

munkakörülményeinek folyamatos javítása, anyagi megbecsülésének előmozdítása, az 
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idősek segítése adományok közvetítésével, a dolgozók mentálhigiénés segítése 

(esetmegbeszélő csoportok, szabadidős programok szervezése, az idősek bevonásával), a 

gondozók továbbképzési lehetőségeinek bővítésére, (szupervízió, továbbképzések 

szervezése), fiatalok bevonása az idősek gondozásába (közösségi szolgálat).  

„A 2020. év mindenki, így számunkra is nagyon nehéz volt, hiszen a Covid-19 meghatározta 

mindannyiunk életét, nem csak a családban, hanem a munkahelyen is. Márciustól helyt 

kellett állnunk egy teljesen új területen, hiszen a kiemelten veszélyeztetett korosztályt 

gondoztuk napi szinten. Büszke vagyok a kollégáimra, mert a kormányzati protokollt, ill. az 

Intézményvezetői Utasításokat is mindig betartva szinte alig volt fertőzöttség a 

területünkön.” 

Töltlné Tóth Tímea 

 

 

III.9. Tapolca: A telephely irodája Tapolca belvárosában, egy irodaházban található, 

innen a terepen folyó munka háttere maximálisan biztosított. 2020. év elején 22 fő 

gondozó dolgozott a telephelyen, ebből 21 fő szakképzett dolgozó volt. Az ő munkájukat 

segítette 3 fő közfoglalkoztatott szociális gondozó. A telephelyvezető Labovszky Tamara 

mellett egy fő adminisztrátor dolgozik az irodában. Havonta kerül sor szakmai értekezlet 

megtartására, melyen szervezeti kérdések, jogszabályok, adminisztrációs és szakmai 

dilemmák megbeszélésére nyílik lehetőség. Ellátottjaink idős, többnyire egyedül élő 

emberek. A házi segítségnyújtást igénybevevők 44 %-a kis településen él, családi támasz 

nélkül. Gyerekeik és rokonaik általában a munkalehetőségek miatt máshol, sok esetben 

távol, gyakran külföldön élnek, így a kapcsolattartás ritka, nehezen megoldott. 

Gondozónőink ezért nem csak az egészségügyi, vagy fizikai szükségletek javítását, illetve 

szinten tartását végzik, hanem sok esetben mentális támaszt is jelentenek egy – egy 

gondozott számára. 

 

Település Gondozó (fő) Ellátotti létszám fő) 

Tapolca 8 53 

Badacsonytomaj 

Badacsonytördemic 

1 4 

Gérce 2 20 

Hosszúpereszteg 1 9 

Káptalanfa 2 13 

Sümeg 4 32 

Zalaerdőd 1 4 

Zalagyömörő 2 9 

Összesen 22 153 

 

2020-ban az ellátásba bekerültek száma: 30 fő. A tavalyi év során lezárásra került 34 fő 

gondozása. Ebből elhunyt 12 fő, saját kérésre megszűnt 21 fő ellátása. Vashosszúfalu 

település új településként kérte a szolgáltatás biztosítását és Gérce, Hosszúpereszteg, 

Vásárosmiskéhez hasonlóan ellátási szerződést kötött intézményünkkel. 
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A COVID-19 vírusfertőzés okozta világjárványban intézményünk a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően intézményvezetői és munkáltatói utasításokat bocsájtott ki 

a biztonságos ellátás érdekében, melyet a dolgozók maradéktalanul betartottak. A 

járványhelyzet alatti gondozáshoz szükséges védőeszközök beszerzése és azokkal a 

dolgozók ellátása folyamatosan biztosított volt. Az ellátottak védelmében felmérésre 

került az ellátáshoz szükséges érintkezés köre és ennek megfelelően történt a gondozás. 

Az év folyamán vírusfertőzés az otthonukban ellátottak között nem történt. 

 

„A Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából 

karácsonyra minden gondozottunknak apró 

figyelmességgel kedveskedtünk. Az intézmény 

dolgozói is kaptak karácsonyi ajándékot és 

részesültek év végi jutalomban. A Szociális 

Munka Napja alkalmából a szociális ágazat 

dolgozóit erkölcsi megbecsülésként jutalmazza 

intézményünk, melyet ebben az évben a 

Hosszúpereszteg Községben feladatot ellátó 

gondozónő kapta online formában megtartott 

ünnepség keretében. Ellátottainkat a 

telephelyvezető a gondozóval közösen köszöntik 

kerek évfordulókon.”Labovszky Tamara 

 

A kialakult világjárványban történő gondozási feladatok többlet terhet jelentett a 

gondozóknak. Őket segítve és az időskorú ellátottak mentális egészségének védelmében 

önkéntesek által végzett telefonos lelki segélynyújtással bővítettük szolgáltatásainkat. 

Intézményünk továbbra is hatékonyan együtt működik az ellátási területen lévő 

önkormányzatokkal és az alapellátási intézetekkel. A pandémiás időszak kialakulásakor 

az érintett polgármesterekkel megtörtént a kapcsolatfelvétel a kölcsönös segítségnyújtás 

jegyében. 

 

 

 

III.10. Tatabánya: 2020.01.01-től telephelyünk 3 új településsel bővült, Tác Csősz és 

Seregélyesen kezdtük meg az ellátottak és a gondozók átvételét az addigi önkormányzati 

feladatellátás után. Év végére a gondozónők létszáma 18 fő lett, ebből 14 fő teljes 

munkaidős, 4 fő részmunkaidős, a szakképzettség arány 100%. Munkánkat 

közfoglalkoztatottak is segítették, ők főként a szociális segítésből vették ki részüket, vagy 

a gondozónőknek is sokat segítettek a fizikai feladatellátásban. A gondozónők 

helyettesítését igyekeztünk egy 4 órás munkaidő keretes kolléganővel megoldani, bár ez 

csak részben sikerült.  
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Az ellátottak legjellemzőbben az alábbi 

tevékenységekben szorulnak segítségre: szociális 

segítés körében: háztartásban végzendő feladatok, 

bevásárlás, kísérés, személyes gondozás körében: 

személyes higiéniával kapcsolatos feladatatok 

segítése, vérnyomásmérés, mentális támogatás, 

helyzetváltoztatás, ügyintézés.  

 

 

 

A vírushelyzetre való tekintettel az ellátottak 

mentális támogatása, elszigeteltség érzésének 

csökkentése kiemelten fontossá vált az elmúlt 

évben. Ennek érdekében telephelyünk örömmel 

fogadta az önkénteseket, akik a Baptista oktatási 

rendszerből segítettek be a szociális terület 

legmagányosabb ellátottaival történő 

kapcsolattartásban. Számos értéked kapcsolat és 

szakmai siker született ezen együttműködés 

keretén belül. 

 

 

Karácsonyra minden gondozottunk 

részére tartós élelmiszer csomag 

adományt osztottunk, ezzel nagy 

örömet szerezve ellátottaink körében. 

Sajnos többük számára az ünnepek alatt 

is a gondozói szeretet és ajándék volt az 

egyetlen ajándék. 

 

 

 

 

 

A 2020. évben igyekeztünk a gondozókat 

nemcsak védőfelszereléssel, de a szokásosnál 

nagyobb számban munkaruhával is ellátni. 

Nagy örömmel fogadták a munkatársaink ezt a 

juttatást is. 
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„Fenntartói, Intézményi anyagi és erkölcsi 

elismerést 2020. évben is kaptak dolgozóink, 

amelyet nagyra értékeltek, és köszöneteiket fejezték 

ki munkatársaink. Palotai Judit, tatabányai 

gondozónő, „Szociális Munkájáért Díj” -ban is 

részesült példaértékű munkavégzéséért.” 

Árvai Andrásné 

 

 

 

 

 

III.11. Verőce: A szolgáltatás 

megszervezéséhez megfelelő 

iroda, illetve társalgó, 

nemenkénti és akadálymentes 

mosdóval biztosított. A verőcei 

telephelyről 6 településen 

biztosítjuk a házi 

segítségnyújtást.  

 

 

2020. február hónapban Rudiné Balla Judit – az 

esztergomi telephelyet vezető munkatárs - vette át a 

telephely irányítását. A munkatársak megismerése 

és az ellátottakkal történt interjúk, elégedettségi 

kérdőívek volt a legelső feladata. Az elégedettségi 

kérdőívek alapján teljes mértékben meg vannak 

elégedve az ellátottak a gondozónővel. 

Munkatársaink rendszeresen vesznek részt 

esetmegbeszéléseken, ahol szakmai 

iránymutatásban részesülnek az aktuális jogszabályi 

változásokról, segítséget kapnak a gondozás során 

felmerülő problémáik megoldásához. 

„Csoportszupervízió” is biztosított a telephelyen. 

 

 

 

A telephelyvezető a szentendrei ALDI áruházból közvetlenül szállítja el heti 2-3 napon a 

még aznap vagy másnap lejáró szavatosságú, sérült dobozú, nem első osztályú, emberi 

Település 

nem 

NŐ FÉRFI össz. 

Verőce 3 1 4 

Göd 4 1 5 

Nógrád 6 1 7 

Vác 6 1 7 

Szokolya 7 1 8 

Sződ 7 3 10 

Összesen 33 8 41 
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fogyasztásra alkalmas élelmiszereket, mellyel nagy örömet szerzünk az ellátottaknak 

ezen a telephelyen is. 

 

A Szociális Munka Napjához kapcsolódóan a 

telephelyünkön Berhédi Krisztina kapott külön 

jutalmat a többéves lelkiismeretes munkájáért.  

Az év végén közösen ünnepeltük a karácsonyt, a 

telephely irodájába, ahol kis ünnepség keretében 

köszönte meg a telephely vezetője a gondozónők 

egész éves kitartó munkáját.  

 

 

 

 

IV. Feladataink és terveink, céljaink a 2021. évre 

 

Elengedhetetlen cél a továbbiakban is az intézmény jogszerű, magas szakmai színvonalú, 

költséghatékony működtetése. E területen a Pandémia ellenére is sikeres volt a 2020. év, 

munkatársaim elkötelezettsége és szaktudása eredményeképpen. Sikeresek voltunk az 

ellátottak adományok általi támogatásában, amit 2021. évben is folytatunk minden 

telephelyen. Folytatandó programunk szintén a fiatalok bevonása az idősek ellátásába a 

közösségi szolgálatokon keresztül. Az ellátottak rendszeres felkeresése 2021. évben 

kiemelt feladat annak érdekében, hogy közvetlen visszajelzést kapjunk 

szolgáltatásunkkal kapcsolatosan. Célunk az egyéb ellátások biztosítása és 

összehangolása a házi segítségnyújtással, önkéntesek bevonása a gondozásba, a dolgozók 

mentálhigiénés segítése. Jelentős eredmény, hogy a Pandémia okozta többletköltségek 

ellenére, a valamennyi területen megvalósuló költséghatékony gazdálkodás 

eredményeképpen az intézményünk gazdálkodása is stabil maradt.  

 

 

 

A TÁBITA 2020. évben ünnepelte az 5. évét.  

 

Hála, hogy ez lehetővé vált és köszönet 

Mindenkinek, aki ehhez hozzájárult! 

 

 

 


