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PITZNÉ KELLER ANITA 

Az „Őszi Fény” Idősek Otthona 

ellátási munkájának bemutatása 

 
 

Abstract: Alsómocsolád is situated in the heart of Central Europe, at North and North -East part of 
Baranya county. The study provides an insight into the operation of the Autumn Light Elderly home, 
based on the past 10 years experience.    

 

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított bentlakást nyújtó intézményünk az életkoruk, 

egészségi állapotuk, napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletük miatt rászorult személyek 

számára biztosít ápolást-gondozást 2006 májusa óta. Az Intézmény fenntartója: Alsómocsolád 

Község Önkormányzata. 

Az Intézmény ellátási területe Magyarország közigazgatási területe, az ország különböző 

részéről érkeznek hozzánk kérelmek, illetve lakóink. Az alsómocsoládi lakosokat elsőbbség 

illeti meg, így az ő kérelmük megelőzi a többi kérelmet. Jelenleg az ellátottak 10%-a helyi 

lakos, Baranya megye más településéről származó (többnyire Dél-Dunántúlról: Szászvár, Má-

gocs, Pécs, Egyházaskozár) 50%, Tolna megyéből érkező (pl. Dombóvár, Döbrököz, Bonyhád, 

Tamási) 40%. 

Férőhelyek száma: 42, mely ellátást jelenlegi viszonyaink között 2-3 ágyas lakrészekben 

történő elhelyezéssel biztosítjuk. 1 lakrészünk 4 ágyas, illetve 1 fő számára van lehetőség 1 

ágyas lakrészben történő lakhatásra. Lakrészeink teljesen, komfortosan felszereltek (bútorzat, 

tv, nővérhívó, telefon), külön fürdőszoba (kapaszkodókkal, ülőszékekkel) és hűtőszekrény biz-

tosításával. Külön demens részleg nem került kialakításra, de a lakószobákban elhelyezett gon-

dozottak hasonló mentális, ellátási igény szerint kerülnek elhelyezésre.  

Az otthon 100%-os kihasználtsággal működik, folyamatosan érkeznek be a kérelmek.  A 

jelentkezések 90%-a soron kívüli elhelyezést igénylő, 10%-a várólistán tartását kéri. Üres fé-

rőhely esetén elsőként a soron kívüli várólistáról kerülhetnek be az ellátottak. Az elhel yezést 

megelőzi az előgondozás és a gondozási szükséglet vizsgálata. 
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A soron kívüliséget jogszabályi tényezők határozzák meg: 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rende-

let. Az elbíráláskor intézményvezetőként több szempontot veszek figyelembe:  

− az egyéni körülményeket (pl. egyedül él, támasz és segítség nélkül), 

− hozzátartozója az ellátását tudja-e biztosítani, 

− az igénylő egészségi és pszichés állapotát, mely a sürgős elhelyezést indokolja (pl. sú-

lyos demencia, krónikus betegségek halmozódása), 

− ellátási és felügyeleti igénye (teljes ellátást igényel, részlegesen önellátó, állandó fel-

ügyeletet szükséges), 

− a háziorvos soron kívüliséget indokoltnak tart-e. 

A soron kívüli jelentkezők közül sorrendet állítok fel, az intézmény háziorvosának, illetve 

indokolt esetben pszichiáterének véleménye kikérését követően. Az intézmény igen keresett a 

térségben, és dolgozóink munkájának is köszönhetően jó hírnévnek örvend az idősek és férő-

helyet kereső érdeklődők körében. 

Dolgozóink 50%-a alsómocsoládi lakos, 50%-a pedig a környező településekről jár be az 

intézménybe. Szakképzettségük megfelel a jogszabályi előírásoknak: bentlakásos intézményi 

és nappali ellátás tekintetében 80%-os a szakképzettségi arány. 

Rendszeresen támogatjuk a nálunk dolgozó kollégák szakmai továbbképzését (pl. szakács-

ból diétás szakács, szociális gondozó és ápoló esetében ápolói képzettség megszerzését). Eb-

ből, nemcsak a dolgozó, de az intézmény is szakmailag profitál.  

Bentlakásos intézményünk komplex ellátást biztosít, mely magába foglalja a fizikai ellátást 

(étkeztetés, személyi higiénia, ápolás-gondozás), egészségügyi ellátást (alap- és szakorvosi el-

látáshoz való hozzájutás biztosítása, gyógyszer-gyógyászati segédeszközökhöz való hozzáju-

tás biztosítása), mentálhigiénés ellátást (tartalmas elfoglaltság biztosítása, sze llemi és fizikai 

aktivitás megőrzésében segítés, pszichés támogatás, segítő beszélgetések, lelki támasz, vallási 

élet gyakorlásának segítése, kulturális programok). 

Napi ötszöri étkezést biztosítunk, 2 menü közül választhatnak diétára nem szoruló időse-

ink. Speciális diétát igénylő lakóink számára egészségi állapotuknak megfelelően diétát bizto-

sítunk: vesekímélő, tejmentes, szénhidrátszegény stb. 

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, mely jelenleg 100 adagos. „Mintaprogram a 

minőségi időskorért” norvég pályázat keretében kapacitásnövelésre kerül sor: 300 adagos 

konyha kerül kialakításra. Hiányként figyelhető meg a térségben a speciális diéták elérhetősége 

a még saját otthonukban élők számára is. Lehetőségként ezen hiány pótlása, az „Őszi Fény” 

Idősek Otthona konyhabővítése révén. 

Heti 3 órában gyógytornász jár ki az intézményben, mely révén lehetőség van bentlakóink 

rendszeres mobilizálásra. Dietetikus és pszichiáter külső megbízással segíti munkánkat.  

2016-os évtől terápiás foglalkozásként terápiás kutya látogat el hozzánk rendszeresen, 2 

hetente, mely révén időseink szeretetigénye valósul meg.  

Az intézményi térítési díjat Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

évente állapítja meg, jelenleg érvényben lévő intézményi térítési díj 78.000, - Ft/hó, azaz 

2.600,- Ft/nap. 

A személyi térítési díjak megállapítására az ellátottak jövedelem- és vagyonvizsgálatát kö-

vetően kerül sor, illetve egyéni nyilatkozatuknak megfelelően (Önmaguk vagy hozzátartozójuk 

vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, ez esetben nem 

kerül sor jövedelem- és vagyonvizsgálatára). 
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Az intézmény törekszik az ellátottak életét könnyebbé tenni, tartalmas tevékenységekkel 

megtölteni. 

A demenciában szenvedő személyeknél speciális mentálhigiénés tevékenységgel igyek-

szünk ellensúlyozni a demencia romlását (a jó közérzetet fenntartásával, izoláció megakadályo-

zásával, programokkal, egyéni és csoportos foglalkozásokkal, védett környezet biztosításával). 

Havi szinten van katolikus szentmise, illetve evangélikus imaóra. Napi rendszerességgel 

vannak a csoportfoglalkozások, melyben szerepet kapnak az ügyességi és kreatív játékok, raj-

zolás, közös nótázás, zenehallgatás, régi videók nézése, felolvasások.  

Ünnepeinket közösen ünnepeljük, ezáltal is erősítve az összetartozást és a családiasságot. 

Minden évben vendégeink a közeli óvodások és iskolások (Mágocs, Egyházaskozár, Bikal), 

külső előadók, akik emelik rendezvényeink ünnepélyességét. 

Az Idősek Hónapjában nagyszabású programsorozatokkal kedveskedünk időseink és a te-

lepülés lakossága, az intézmény dolgozói számára feledtetve a szürke hétköznapokat, betegsé-

geket, keserveket. 

Munkánk eredményessége és nagyobb szakmaiságának biztosítása végett pályázatokkal tö-

rekszünk a megújításra és korszerűsítésre. 

Az Alsómocsolád Község Önkormányzat nyertes energetikai pályázatának köszönhetően a 

2015-ös évben megszépült és megújult az otthon. Az önkormányzata 2014 augusztusában pá-

lyázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett „Önkormányzatok 

és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombi-

nálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírásra, „Az alsómocsoládi „Őszi Fény” Idő-

sek Otthona épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrások hasznosításával kombi-

nálva” címmel. A támogató a pályázatot elbírálta és 62 167 060 forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesítette. 

A projekt célja, az alsómocsoládi „Őszi Fény” Idősek Otthona energetikai korszerűsítése 

volt. A beruházás során külső hőszigetelés, gipszkarton álmennyezet szerelése és padlás fö-

démszigetelés, lábazatszigetelés, 5 db napkollektor telepítése bivalens tárolóval és egy 16,5 

kW teljesítményű napelemes rendszer kialakítására került sor. A projekt megvalósítása éves 

szinten 3 000 000 forint energiaköltség csökkenést eredményez. 

A 2016 – 2017-es évben „Mintaprogram a minőségi időskorért” (norvég projekt) pályázat 

segítségével még tovább emelhetjük szakmai munkánkat, időseinkről való személyes gondos-

kodás színvonalát. A meglévő 3 ágyas lakrészeink megszűnnek és valamennyi ellátottunk szá-

mára 2 ágyas lakrészekben való elhelyezést biztosítunk. Kibővül az intézmény egy tornaszo-

bával, amely nemcsak lakóink számára válik használhatóvá, hanem az otthon gondozói és ápo-

lói számára is. Ezáltal lehetővé válik az egészségmegőrzés, a mozgás és aktivitás rendszeressé 

válása, a torna mindennapokba való beépítése. Kialakításra kerül egy terápiás szoba és tár-

salgó, amelyek révén nagyobb teret kaphatnak a mentálhigiénés munkák még magasabb szín-

vonalon, plusz eszközökkel kibővülve. 

Az Idősek Otthonát az „Őszi Fény” Alapítvány rendszeresen támogatja. Az Alapítvány célja: 

– Biztosítani az “Őszi Fény” Idősek Otthona fejlődését, és elősegíteni az itt élő emberek testi, 

lelki, szellemi, kulturális és szociális igényeinek a kielégítését.  

– Támogatni minden olyan kezdeményezést, amely az “Őszi Fény” Idősek Otthona összkom-

fortosságát célozza meg. 

– Az infrastruktúra fejlesztése. 
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Alapítványunk 2006. 08. 01. alakult. 

Az „Őszi Fény” Alapítvány Támogatása révén van lehetőség az ápolás-gondozási eszkö-

zeink bővítésére, ellátottaink rekreációs, kulturális és szabadidős programjainak színesítésére. 

2016-os évben az Alapítványi támogatás segítségével vásárolt az intézmény egy korszerű 

elektromos betegemelő készüléket, mely révén az ápolói-gondozói szakszemélyzet egészségét 

tudjuk megőrizni (kiváltja a személyi erőt, megelőzve a további derékpanaszokat, hát- és nyak-

problémákat). 

A bentlakásos intézményi ellátás mellett alapellátásként biztosítjuk a szociális étkeztetést 

a település lakosai számára, akik egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, ezen támoga-

tást igénylik. Lehetőség van napi 1x-i meleg ételre az Otthon főzőkonyhájáról helyben fo-

gyasztással, elvitellel vagy a Falugondnoki Szolgálat kiszállításával. Működési engedélyünk 

szerint 40 főre vonatkozik, jelenleg 13 fő veszi igénybe. 

Nappali ellátásként Idősek és demens személyek Nappali Intézményét működtetünk, mely 

jelenleg 15 fő számára jelent napközbeni tartalmas elfoglaltságot, segítő figyelmet és támoga-

tást. Működési engedélyünk 20 fő ellátását teszi lehetővé. A nappali ellátás során egyéni és 

csoportos foglalkozások napi szinten zajlanak. Sokrétű és színes programok gazdagítják min-

dennapjaikat, melyek hozzájárulnak meglévő képességeik minél tovább való megőrzéséhez, 

saját otthonukban való éléshez. 

Rendszeresek a tornáik, kirándulásaik, illetve játékos délutánjaik. A nappali ellátásban ré-

szesülők aktívan részt vesznek az otthon életében is, gyakoriak az otthon lakóival való közös 

programok (pl. szentmise, közös kirándulások, közös kártyázások, neves ünnepekről való meg-

emlékezés és névnapok megünneplése). 

Célunk, hogy az „Őszi Fény” Idősek Otthona mindig megőrizze családias jellegét és magas 

szintű szakmaiságát. 

Egy nagy családot alkotunk, ahol fontos számunkra időseink öröme, jókedve, tisztelete és 

megbecsülése. Feladatunk továbbra is az, hogy lehetővé tegyük számukra az időskorhoz méltó 

életet, támaszt nyújtsunk számukra, mintegy kiegészítve, pótolva a családi hátteret.  

Ellátottaink csekélyebb százaléka teljesen egyedül maradt, nincs hozzátartozó vagy nagyon 

ritkán kerül sor kapcsolattartásra (jelenleg az intézményben 6 fő), a többiekkel élő a kapcso-

lattartás – a hozzátartozók lehetőségeikhez mérten látogatják időseket – összességében a havi 

látogatás a jellemző). Valamennyi lakrészben telefon található, a telefonon történő kapcsolat-

tartás rendszeresen megvalósul. 

Alsómocsoládon elindult egy törekvés: „Fogadd örökbe a Nagyit”, mely célja hogy azon 

idősek, akiknek nincs családja, vagy ritkán látogatják őket élő kapcsolatot élhessenek meg 

olyan fiatalokkal, középkorúakkal, akik szívesen pótolnák számukra ezt a hiányt. Ez a kezde-

ményezésünk még gyerekcipőben jár, de reméljük, hogy egyre többen élnek majd ezzel a le-

hetőséggel. 2 fő számára valósult meg eddig, akik örömmel veszik az apró figyelmességeket, 

a jó beszélgetéseket, a családi körbe való bevonásukat. 

A norvég pályázat keretében „Fogadd örökbe a Nagyit” elképzelés kibővítésre került. Prog-

ramsorozatok kerülnek megtartásra, melyben fontos szerepet kap a fiatal generáció, közös ki-

rándulások, kézművesnapok, előadások. Ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a fiatalok 

közelebb kerülhessek időseinkhez, tanulhassanak egymástól, örömteli és tartalmas időt tölt-

hessenek el együtt. 

Törekvésünk, hogy lakóink intézményünket saját otthonuknak tekintsék, ahol otthonosan ér-

zik magukat. Családias idős otthon megteremtésén dolgozunk, ahol lakóink jól érzik magukat. 
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Kiemelt feladatunknak tekintjük az ellátottainkról való magas szintű ellátást, szakmai mun-

kát, meglévő képességeik megőrzését és szinten tartását. 

Nagy hangsúlyt helyezünk az egyéniesített törődésre, gondozásra (állapotának, korának, 

igényeinek megfelelő), a személyes bánásmódra – meghallgatásra, problémáikra és igényeikre 

való rendszeres odafigyelésre. 

Az idősellátás során nem szabad megfeledkeznünk időseink ellátását biztosító szakmai sze-

mélyzetről sem: szociális gondozó és ápolókról, mentálhigiénés munkatársakról és a kisegítő 

személyzetről. Mintegy láncszem szorosan kapcsolódnak egymáshoz és minden terület fontos 

a maga nemében. 

Ha jó a mentálhigiénés munka, akkor a mentális hanyatlás folyamata lassítható, és ezáltal 

később kerül sor a teljes körű ápolásra. 

A mentálhigiénés ellátás során kiemelendő: 

Az otthonban élő, demenciában szenvedő idős embereknél olyan személyiségszerkezet 

fenntartása, mely alkalmassá teszi őt arra, hogy a bentlakásos intézmény környezetébe be tud-

jon illeszkedni és ott harmóniában élhessen önmagával és társaival. Feladat tovább az is, hogy 

alkalmassá tegye az ellátottat arra, hogy minél tovább megőrizze a jó közérzetét.  

Fontos az előgondozás: ezáltal kerül feltérképezésre az ellátást igénylő életkörülménye, 

egészségügyi, szociális helyzete, képessége, külső és belső erőforrásai.  

A mentálhigiénés munkatárs a demenciában szenvedőnél igyekszik a mentálhigiénés ellá-

tás során az ellátott függőség és szorongás érzését leküzdeni: minden lényeges eseményről, 

változásról tájékoztatja az otthon lakóit. A várható változások ismeretében időt kapnak a fo-

lyamatos alkalmazkodáshoz. 

Méltóságuk, önbecsülésük erősítése. 

Egyéni és társadalmi hasznosságának erősítése olyan programokkal illetve feladatokkal, 

melyben fontosnak érzi magát és nem érik kudarcok. 

Betegségtudat, öregségtudat kóros élményének leküzdésében segítés.  

Egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi rendszerességgel.  

Izolálódásának megelőzése. Külső és belső erőforrásainak összefogása, családtagok bevo-

nása az ellátottak életébe és gondozási és ápolási munkába. 

Konfliktusok esetén megoldás elősegítése, konfliktusoldás és konfliktuskezelés a szociális 

munka eszköztárának segítségével. Krízishelyzetben krízisintervenció. 

Napi szinten figyelemmel kísérni az ellátottak közérzetének alakulását, lakószobákra le-

bontva (szobatársakkal való viszony). 

A szociális területen végzett munka elköteleződés, elhivatottság is dolgozóink részéről. A 

szociális gondozás mind fizikailag, mind mentálisan megterhelő gondozási forma.  

A gyakorlati munka során meg kell küzdenünk nehézségekkel is. A demenciában szenve-

dők gondozása speciális tudást, hozzáállást, kommunikációt és türelmet igényel valamennyi 

dolgozó részéről, beleértve a kisegítő munkatársakat is. 

Meg kell teremteni a demens ellátottak számára a biztonságérzetet, a védett környezetet, 

az időbeli és térbeli tájékozódás segítését, a kiszolgáltatottság érzésének megelőzését, méltó-

ságuk és önbecsülésük megőrzését. 

Felelős vezetőként fontos, hogy odafigyeljünk kollégáinkra és önmagunkra is. Segítsük 

egymást, felismerjük a „kiégés” jeleit, mely óhatatlanul is elkerülhetetlen ezen a területen, 

hiszen a segítő szakmában dolgozók a saját személyiségükkel is dolgoznak.  
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Meg kell találni a lehetőségeket, mellyel a szociális munka nehéz oldala ellensúlyozható: 

meghallgatással, szupervíziós lehetőségekkel, tréningekkel, motivációs eszközökkel, rendsze-

res pozitív visszajelzésekkel, rekreációs programokkal, kikapcsolódást jelentő kirándulások-

kal, a leterheltség megelőzése végett megfelelő képzettségű és létszámú szakszemélyzet fog-

lalkoztatásával. 

Az idősotthonunk az elmúlt 10 évben folyamatos fejlődésen ment keresztül.  

A jövő arról szól, hogy fel kell ismerni a lehetőségeket, nyitni a térség más intézményei 

irányába, egymás segítésére lenni, segíteni egymást tanácsokkal és információkkal. Bekapcso-

lódni egyetemek, szakközépiskolák, szakképzések hallgatói vonalába, gyakorlati helyekként 

segíteni jövőbeni munkatársaink gyakorlati tudásának elsajátítását. 

Törekvésem, hogy olyan innovációkat tudjunk megvalósítani, mely révén ellátottaink ápo-

lása, gondozása során még többet tudunk adni és szakmailag fejlődni. Mindehhez elengedhe-

tetlen egy támogató Fenntartó Testület is, akinek tagjai számára  fontos az idősgondozás, az 

intézmény jelene és jövője. Fontosnak tartjuk a szakmaiságot, a megújulni tudást és az előre-

mutató gondolkodást, és a közös tervezést. 

Köszönet Alsómocsolád Község Önkormányzatának, hogy elkötelezettek időseink irá-

nyába és érezhetjük támogatásukat! 

 
 

 


