Idősek Klubja
Házirend
Általános rész
- Az Idősek Klubja, amely a Berhida Hősök tere 38. szám alatt található, a
Családsegítő Központ fő tevékenységi körébe integrálódott szakfeladat.
Működésének feltételeit a Berhida Város Önkormányzat biztosítja,
törvényességi felügyeletét a Berhida Város Önkormányzat Képviselő Testülete
és Jegyzője gyakorolja.
- Az Idősek Klubját 1970-ben hozta létre a Nagyközségi Tanács VB által.
Az Idősek Klubja 20 férőhelyes.
Nyitvatartási idő: hétfőtől – péntekig 7.30-15.30-ig.
Térítési díjat csak az étkezésekért kell fizetni, minden egyéb program kiadásit
úgy kell megtervezni, hogy anyagi okok miatt senki ne kényszerüljön a program
lemondására.
Az Idősek Klubja a személyes gondoskodás keretébe tartozó nappali ellátást
nyújtó intézmény.
- A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők
részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
- Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az
intézménybe felvető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi
állapotára figyelemmel az előzőekben meghatározott támogatásra szorul.

Az Idősek Klubja igénybevételi lehetőségei és a térítési díjak
- Az Idősek Klubját azok az idős emberek vehetik igénybe, akiknek van ugyan
saját lakásuk, de nincs olyan hozzátartozójuk, aki napközbeni ellátásukat
biztosítaná.
- A mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege alatt, illetve az azt
meghaladó jövedelemmel rendelkezők a helyi szociális rendeletben
meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni.
- A térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni az ellátást igénybevevő
jövedelmét.
A térítési díj befizetésének módja: készpénz
A térítési díj befizetésének ideje: minden hó 15-ig
A térítési díj befizetésének helye: Idősek Klubja (Berhida, Hősök tere 38.)
Az Idősek Klubja igénybevételének módja

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes,
az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára
történik, akivel a Családsegítő Központ vezetője megállapodást köt.
Az étkezés igénybevételének feltételei és módja
- A gondozottak az Idősek Klubjában minden nap (hétfőtől – péntekig) tízórait,
ebédet és uzsonnát kapnak.
- Az étkezés kiszolgálásának időtartama a következők szerint alakul:
•

tízórai: 9.30 és 10.30 között;

•

ebéd:12.00 – 13.00-ig;

•

vacsora/ uzsonna kiadása: 14.30 – 15.00 –ig tart.

- Az ebédet az Idősek Klubja ebédlőjében lehet elfogyasztani.
- A gondozónő a kiadott ebédadagok számáról nyilvántartást vezet.
Az Idősek Klubja szolgáltatásai
• reggeli, uzsonna és napi egyszeri meleg élelem biztosítása;
• szabadidős programok szervezése;
•

egészségügyi alapellátás biztosítása heti egy alkalommal, egy órában,
amelyet Dr. Rónay Barnabás körzeti háziorvos látja el a Családsegítő
Központ intézményvezetőjével kötött megállapodás alapján.

• szakellátáshoz való hozzájutás segítése;
• munkavégzés lehetőségének szervezése;
• életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
A gondozottak egymáshoz való viszonya és a tisztaságra vonatkozó
előírások
- A gondozottak kötelesek mind egymással, mind a gondozónőkkel szemben
tisztelettel viselkedni, türelmes, megértő magatartást tanúsítani, és egymást
becsülni. A gondozottak és a gondozónők egyaránt arra törekedjenek, hogy az
együvé tartozás és a kölcsönös megértés legyen a klub életére jellemző.
- Kerülni kell minden olyan helytelen magatartást – akár szóban, akár
cselekedetben – amely a klub nyugalmát megbontja.
- Mind a gondozottak, mind a gondozónők tartózkodjanak attól, hogy az őket
ért valós vagy vélt sérelmeket maguk bírálják el.
- Az ittasan, rendetlenül megjelenő gondozottakat, valamint a rendbontó,
összeférhetetlen magatartást tanúsítókat a gondozónőnek figyelmeztetnie kell.
Ismételt figyelmeztetés szükségessége esetén a gondozónő jelentést tesz a
Családsegítő Központ vezetője felé.
- Az Idősek Klubja tisztaságára minden gondozott köteles ügyelni.

Az intézményi jogviszony megszűnése
A következő esetekben:
• az intézmény jogutód nélküli megszűnésével;
• a jogosult halálával;
• határozott idejű ellátás esetén, a megjelölt időtartam lejártával;
• a jogviszony megszűntetését kezdeményezheti a gondozott vagy
törvényes képviselője.
Érdekképviseleti Fórum
Az Érdekképviseleti Fórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek
érvényesülését elősegíteni hivatott szerv.
Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályainak leírása, valamint
az érdekképviseleti fórum tagjainak névsora a házirend mellékletét képezi.
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