Sásdi Szociális Szolgálat bemutatása:
A Sásdi Szociális Szolgálat, 2015-ben kezdte meg működését. Kezdetben 15, jelenleg 8
település önkormányzati társulásának fenntartásában, két szakmai egységgel (házi
segítségnyújtás és nappali ellátás). Szociális alapellátási feladatokat biztosít a társulás
településein.
Kezdetben a nappali ellátást 30 fővel biztosította, de a megnövekedett igény a szolgáltatás iránt,
szükségessé tette az ellátotti létszám bővítését. 2017-ben már 75 fő számára biztosított
szolgáltatást, idősek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátásával. A nappali
ellátásban a törvényi előírásoknak megfelelően, 6 dolgozó (szociális gondozó és ápoló,
valamint szociális asszisztens képesítéssel) látja el a munkát. Az intézményvezető,
szociálpedagógus, szociális munkás végzettséggel, vezetői szakvizsgával rendelkezik. A házi
segítségnyújtás engedélye 60 főre szól, az ellátottak száma 42 fő, akit 6 gondozó (szociális
gondozó és ápoló végzettséggel) lát el, napi 8 órában.
Az intézmény helyiségei: 2 db irodahelyiség az adminisztratív feladatokhoz (az
infrastrukturális eszközök rendelkezésre állnak a munkához), folyosó, megfelelő számú mosdó,
zuhanyzó, mozgáskorlátozott mosdó, mosógép, felszerelt konyha, étkező, foglalkoztató terem,
klubhelyiség és pihenőszoba.
Idősek nappali ellátásának bemutatása:
Az intézmény éves, havi és heti terv alapján biztosítja a szolgáltatást az igénybe vevők számára.
A demens személyeknek memóriafejlesztő foglalkozásokat biztosítunk, a mentális
állapotromlás megakadályozása érdekében.
Programjaik: kézműves foglalkozások, gyógytorna gyógytornász vezetésével, masszázs,
meridián torna, gyaloglás, egészségügyi szűrővizsgálatok, kirándulások szervezése, filmklub,
ünnepekről való megemlékezés (pl. nőnap, anyák napja, pünkösdi király- és királynő választás,
idősek napja, Szent Márton nap, Mikulás az ovisokkal, advent várás, karácsony, szilveszter).
A 2016-ban tartották a klubavató ünnepséget. 2017. márciusában a Sásdi Levendula Nyugdíjas
Klub nevet kapta (nem hivatalosan). Ekkor alakult meg a Levendula Klub Énekkara is.
Az intézmény együttműködik a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületével, a
mozgásfogyatékosok segítése egyik feladata. 2018-2019-2020-ban közös pályázatban vettek
részt velük, melynek során kézműves foglalkozásokat, a helyi iskolásoknak környezetvédelmi

előadásokat, rendezvényeket, egészségnapot, esélyegyenlőségi napot tarthattak. Rendszeresen
részt vesznek a mozgáskorlátozottak által szervezett éves sportnapon.
Együttműködik továbbá az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Szövetséggel és a Baranya Megyei
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségével is.
Nyugdíjas találkozókat szerveznek, a környező települések nyugdíjas klubjaival tartják a
kapcsolatot.
Részt vesznek a városi rendezvényeken: nyugdíjas farsang, nemzeti ünnepek, Deutsch Klub –
sváb bál, Großmutters Küche; Bor- és Pitefesztivál, rétesfesztivál, kolbásztöltő verseny,
főzőversenyek, Vidám Kórusok találkozója, karácsonyi vásár.
Saját rendezvényük az évente megtartott Nyárbúcsúztató rendezvény.
2017. márciusában vettek részt először a Hontravel Kft. országos Ki? Mit? Tud? elődöntőjén,
énekkarukkal. 2019. májusában, ezüst minősítést szerzett a Levendula Énekkar.
2017. novemberében csatlakoztak az országos gyalogló klubhoz, SILGYA-klub néven,
Monspart Sarolta kezdeményezése nyomán.
2018-ban NET-NAGYI program keretében informatikai ismereteket adtak át klubtagjaiknak.
2019. januárjától, a demencia megelőzése céllal, szenior örömtánc oktatást szerveznek, képzett
oktató irányításával. Még ebben az évben megalakult a Parkettareccsentő nevű tánccsoportjuk,
mellyel falunapokon, rendezvényeken és idősek napján lépnek fel, a környező településekről
kapnak meghívást.
A komlói „Szent Borbála” Otthon évente megtartott generációs táncházában részt vesznek,
mely az utóbbi 2 évben online formában került megrendezésre.
2020 nyarától, szenior örömtánc találkozókat, ill. tánctábort szerveznek.
2020-tól Irodalmi kávéházat, Alzheimer Caffét, és Diabetes klubot is működtetnek.
Időseik szavalóversenyeken vesznek részt saját és választott versekkel egyaránt.
Szeptember 21-én, az Alzheimer világnapja alkalmából „tánccal és zenével a demencia ellen”
címmel évente táncos felvonulást szerveznek.
Diabetes klubok alkalmával prevenciós előadásokat szerveznek, vércukor- és vérnyomás
mérést tartanak.

A karantén ideje alatt az intézmény látogatottsága ideiglenesen megszűnt, ezért a dolgozók
(2019. november – 2020. május) segítették a város lakoságának időseit, infokommunikációs
eszközökön való kapcsolattartással, bevásárlással, ügyintézéssel, gyógyszerkiváltással.
Házi segítségnyújtás bemutatása:
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő életvitelének fenntartását
saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja. A házi segítségnyújtás
magába foglalja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást (Pl. személyi higiéné megtartása, takarítás, bevásárlás, étkezés
előkészítés, az ellátást kérő fürdetése, ruháinak rendbetétele, érdekvédelem stb) A házi
segítségnyújtás adta lehetőségeket elsősorban az idősebb korosztály, az egyedül élők, vagy
egészségi okok miatt rászorulók veszik igénybe. Tapasztalataik szerint az idős embereket
gondozó családok számára nagy segítséget jelent, ha a hozzátartozók mellett, egy szakképzett
gondozó is besegít az idős családtag gondozásába és ez által, a munkahelye megtartása.
Törekednek a személyre és élethelyzetre szabott segítséget nyújtani minden ellátott számára.
Céljuk a szakszerű, emberközeli és jó kapcsolatokon alapuló gondozás megvalósítása.

