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Szakmai terv 
a 

Szociális Háló Egyesület 2010 évi munkájára. 
 

Munkánkat az elmúlt  15 év gyakorlata alapján végezzük. Szakmai   tevékenységünk 
irányát ,” a Komplex egészségügyi és szociális ellátó rendszer „működtetését  nem 
kívánjuk megváltoztatni. 
Az eltelt 15 év alatt megvalósítottunk minden olyan tevékenységet, amelyek a 
célkitűzésünkben szerepelve, a lakosság egészségügyi és szociális ellátását javította. 
Non profit , kiemelten közhasznú szervezetként dolgozunk. 
 

� Szakápolói Szolgálatunk vizitszámát  legalább 100 vizittel , havi 450 
ápolási  vizittel  kell megemelnünk. 

� 2004-ben kezdtük el a hospice szakápolói szolgálat működtetését jelenleg 
570 finanszírozott vizitünk van, ami jelenleg teljesíthető. 

� A házi szociális segítségnyújtásra szóló működési engedélyünket 
kiterjesztettük 2010 január 01-től 4 kistérségre. Pécsi, szentlőrinci,  
szigetvári,  sellyei kistérség  területén  vállaltuk fel a szociális  
otthonközeli ellátást. Együttműködési szerződéseket kötöttünk Drávafok,     
Lúzsok, Kemse ,Piskó, Páprád,  Vejti,  Hirics  
Nincs szerződésünk: Zaláta, Sellye, Csányoszró, Vajszló 
Önkormányzatával, de munkát végzünk a  településen. 

Jelenleg a    sellyei   kistérségben :140  fő otthonközeli ellátását végezzük, 
56 fő számára biztosítunk étkezést, 20 fő étkezést és házi   segítségnyújtást 
is igényel.  
Az általunk ellátott területeken  : az otthoni szakápolást és az 

 otthoni hospice ellátást is biztosítjuk a lakosság számára. 
�  Ápolási Intézetünk 30 ággyal működik  . Saját erőnkből, - pályázatokból, - 

újítottuk fel az épületet. A Sellyei Ápolási Intézetben 22 fő foglalkoztatását 
biztosítjuk  részfoglalkoztatásra is lehetőséget adva segítjük a munkához jutást. 
Továbbra is folyamatosan foglalkoztatunk munkanélküli, megváltozott 
munkaképességű dolgozókat is. 

� Akkreditált képz őhelyként dolgozunk 2003 óta. A hospice alap-és speciális 
tanfolyamokat évente 4-5 alkalommal szervezzük meg, nem csak Pécsett, 
hanem más városokban is (Pl.:Zalaegerszegen,Nagykanizsán és Szekszárdon)   

Partner szerződéssel végzünk jelenleg : 
 Szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzést, 
 Ápoló OKJ-s képzést. 

     Meghirdetjük a „ Gyógyászati segédeszköz  forgalmazó” OKJ-s képzést,2010 
őszén indítunk tanfolyamot kellő számú jelentkezés esetén. 
 
� Kölcsönző szolgálatunk  ingyenesen kölcsönzi a rászoruló lakosság számára  az 

ápolást, gondozást segítő ágyakat,  eszközöket. 
 
Pályázati munkánk:  

Együttműködő partnerként : az 5 falu projektben, a Zöld Zóna  és az Egy 
hajóban Alapítvány keretében  tartunk  továbbképző tanfolyamokat. Most  
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fejeződött be a Demnet pályázatunk, és az Ormánság szíve Alapítvánnyal  az 
együttműködésünk, mindkét  szervezettel további partneri kapcsolatot 
alakítunk ki. 
Részt veszünk a Baranya megyei „Egészség Koalíció „ munkájában. Itt az 
ANTSZ, A PTE Magatartástudományi Intézete, A Diagnosztikai Központ   
együttműködésével  szervezzük a programokat. 
Együttműködünk a PTE TIOP pályázatában, az onkológiai hálózat, ezen belül 
a hospice  ellátás  kiépítésében.  

Az  Ormánságban több pályázatunkkal segítetjük a szakember képzést és 
továbbképzést. 
LHH projektünkben  tervezzük folytatni  a NETreKész programot,  az OMMF 
projektre újabb pályázatot nyújtottunk be. Ezekben a munkákban a munkatársaink 
aktív segítségére számítunk. Tanulmányaik és sok éves tapasztalatuk  az 
egészségnevelő előadásokban  sokat segíthet a lakosságközeli  ismeret átadásban.  
Jelenleg az Ormánság településeinek egészségügyi és szociális ellátását segítő 
terveinken dolgozunk, melynek segítségével a szakmához jutást és munkahely 
teremtést egyaránt folytatni, segíteni akarjuk .Ennek érdekében  vásároltunk meg 
Vajszlón  egy épületet, amelyre az IKSZT címet is elnyertük. Hamarosan elkezdjük 
az épület felújítását és szervezzük a képzéseket is. Megnyertük a Vajszlói házunk 
felújítására a kért összeget, így  elkezdődött az IKSZT  munka előkészítése.  
A térség egészség kultúrájának, a pozitív egészségmagatartásnak a kialakítását 
kezdtük el  segíteni azzal, hogy „egészség napot” szerveztünk a kis falvakban . 2010-
ben legalább egy ilyen programot kell meghirdetni minden olyan faluban, ahol 
szerződésünk van az Önkormányzattal. 
Ha lehetőségünk van rá,   adományokat  is osztunk, amelyeket mindenkitől  várunk, 
aki  képes másokon segíteni, adományt adni.Ebben a Vöröskereszttel működünk 
együtt.                                                                                                                                                                                                                                              
Terveink között szerepel a Pécsi telephelyünkön az  OKJ-s Ápoló , Geriátriai 
szakápoló és Hospice szakápoló képzés is. 
 
 
Pécs, 2010.július 08. 

 
 

Dr Rideg Lászlóné 
Igazgató 

 
 


