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KÉRÉS

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők!

2011. őszén négy református egyházközség, Csabdi, Gyermely, Szomor és Mány megalapította
az Új Remény Református Házi Segítségnyújtó Szolgálatot. A szolgálat házi segítségnyújtást,
szociális alapszolgálatot lát el Csabdin és Mányon (Gyermelyen és Szomoron most nincs
gondozottunk). A szolgálat szigorú törvényi előírások mentén látja el feladatát, mely
meghatározza a mindennapi munka menetét. Az alábbi területeken nyújtunk segítséget az
időseknek:
- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása (alapvető
ápolási feladatok, vércukormérés, vérnyomásmérés, receptkiváltás, receptíratás,
segítség az orvoshoz jutásban)
- a személyi és lakókörnyezeti tisztaság megtartása (takarítás, ágyazás, hóeltakarítás)
az ellátásban részesülő személy háztartásának vitelében (bevásárlás, étkezés)
- az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában
- az ellátást igénybe vevő számára szükséges szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban
A szolgálatot minden gondozottnak napi 1 órában tudjuk biztosítani.
2012. február 1-jével kezdtük el a munkát, ma 37 gondozottat látunk el, ebből 9 Csabdin, 26
Mányon van. Ma három 8 órás, egy 6 órás és egy 4 órás alkalmazottunk van, ebből egy főállású
Csabdin, a többiek Mányon dolgoznak.
A szolgálat finanszírozása államilag, normatíva alapján történik. Az elmúlt másfél évben ez elég
volt a szolgálat fenntartására, a bérek kifizetésére és az eszközök beszerzésére; és a
gondozottaknak nem kellett térítési díjat fizetni, a szolgálat ingyenes volt.
Az elmúlt másfél évben a normatív finanszírozás két lépcsőben, jelentősen csökkent. A számok
azt mutatják, hogy 2013 novemberétől kénytelenek vagyunk térítési díjat bevezetni, hogy a
szolgálat fenntartható legyen. Ez a díj 150.- Ft/óra, nagyságrendileg gondozottanként 3000-

3300.- Ft-ot jelent havonta, mely függ a havi gondozási órák számától. (A díj összege a hasonló
szolgálatokhoz képest alacsony, 2 éve Mányon 500.- Ft/óra díjon nyújtották ugyanezt a
szolgálatot.)
Felmérésünk szerint gondozottjaink nagy része el tudja vállalni a térítési díj kifizetést. Vannak
olyanok, akiknek ennek megfizetése nagy gondot okoz, nem tudják vállalni, így kiesnének a
szolgálatból. Pont azokról az idősekről van szó, akik mind anyagilag, mentálisan és
egészségügyileg is
különösen is rászorulnak a segítségre.
Ezúton kérjük az önkormányzat segítségét azért, hogy a szolgálat fenntartható legyen és az öt
munkahely megmaradjon.
Kérésünket az alábbiak szerint fogalmazzuk meg:
Kérjük a község Önkormányzatát, hogy a szolgálatot anyagilag támogassa. A támogatást annak
arányában kérjük, hogy az adott községben hányan vannak, akik nem tudják fizetni a térítési
díjat. Így Mányon 10 fő és Csabdin 3 fő.
Így határozati javaslatunk a következő lenne:
Csabdi Község Önkormányzata 2013 novemberében és decemberében havonta 9.000.- Ft
rendkívüli intézményi támogatással segíti az Új Remény Református Házi Segítségnyújtó
szolgálatot. Csabdi Község Önkormányzata ezt a havi támogatást változatlan összeggel a 2014es költségvetésbe is betervezi.
Ezzel a támogatással meg tudunk tartani minden gondozottat és munkahelyet valamint
biztosítani tudjuk a szolgálat további működését a jövő esztendőben is. Azért intézményi
támogatást kérünk (és nem térítési díj átvállalást személyenként), mert törvényileg a szolgálat
és a fenntartó hatásköre elbírálni szociális alapon a gondozottak kérelmeit, adatot harmadik
félnek nem szolgáltathatunk.
Reméljük, hogy kérésünk támogatást talál Önöknél. Köszönettel és áldáskívánással:
Mány, 2013. október 21.
Stift János Szabó Ferenc
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