Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére
Előterjesztés a Pelikán Kft. házi segítségnyújtási feladatairól
Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. házi segítségnyújtás
szolgáltatást biztosít Jánoshalma, Kéleshalma ellátási területeken.
A szolgáltatás befogadott ellátotti létszáma személyi gondozás tekintetében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény (Továbbiakban: Sztv.) 138.§ (5)
pontja alapján 8 fő.
Az új szociális szabályozás szerint a Pelikán Kft. részéről a működést engedélyező szerv 8 főre
adta ki a hivatalból módosított engedélyt, mely jelentős finanszírozási csökkenést jelent a
Kft. számára.
A Kormányhivatalok hivatalból jegyzik be az igénybevevői nyilvántartás (KENYSZI) alapján a
2016.02.01-nek megfelelő állapotot, ez a befogadott kapacitás. Mivel az akinek 2016.02.01es állapothoz képest nőtt a személyi gondozást igénylő ellátottjainak száma az idei évben, az
kérhet befogadást személyi gondozásra, majd a jövő év elején kiírt kapacitásközleményben
foglaltak alapján. Országosan 35.000 fő erejéig lehet megadni a befogadásokat.
2016. február 1.-én 10 fő szabad kapacitása volt, mely 8 fővel feltöltésre került személyi
gondozásra szoruló ellátottakkal, vagyis magasabb szükséglettel rendelkezők igényelték az
ellátást.
A lakosság összetétele kedvezőtlen irányba változott, egyre több az önmagát ellátni nem
tudó idős ember. Mivel a fiatalabb generáció elvándorlásának nagymértékű üteme
figyelhető meg, ennek következtében az itt maradt idős emberek a közvetlen családtagok
segítségére sok esetben nem, vagy csak kis mértékben számíthatnak. Mindemellett a
dolgozó családtagok sem tudják idős szüleiket napközben ellátni, hiszen munkájukat nem
adhatják fel, az a családjuk mindennapi megélhetését veszélyeztetné. Ebből kifolyólag egyre
inkább és több esetben rászorulnak a házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételére

A 16 fő létszám működési engedélyeztetéséhez a Kft-nek az Emberi Erőforrások
Minisztériumához kell befogadási kérelemmel élnie, mely azonban csak az alapító/fenntartó
hozzájárulásával lehetséges. A finanszírozás így 210.000,-/fő és nem 25.000,-/fő.
I. Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi
Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa jóváhagyja és támogatja a Pelikán Szociális
és Egészségügyi Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi
Integrált Intézményben a megnövekedett személyi gondozásra szoruló
igénybevevőkre tekintettel, a házi segítségnyújtás szakfeladat 8 főről 16 főre való
emelését és kéri a 2016. február 1. napi állapothoz viszonyítva a befogadott

létszám növelését az állami támogatás biztosítása mellett, az alábbi indokok
miatt:
- 2016. február 1.-én 10 fő szabad kapacitása volt, mely 8 fővel feltöltésre
került személyi gondozásra szoruló ellátottakkal, vagyis magasabb
szükséglettel rendelkezők igényelték az ellátást.
- A lakosság összetétele kedvezőtlen irányba változott, egyre több az önmagát
ellátni nem tudó idős ember. Mivel a fiatalabb generáció elvándorlásának
nagymértékű üteme figyelhető meg, ennek következtében az itt maradt idős
emberek a közvetlen családtagok segítségére sok esetben nem, vagy csak kis
mértékben számíthatnak. Mindemellett a dolgozó családtagok sem tudják
idős szüleiket napközben ellátni, hiszen munkájukat nem adhatják fel, az a
családjuk mindennapi megélhetését veszélyeztetné. Ebből kifolyólag egyre
inkább és több esetben rászorulnak a házi segítségnyújtás szolgáltatás
igénybevételére.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi
Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa felkéri a polgármestert, a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
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