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63. sz. közgyőlési elıterjesztés 
 

BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS KÖZPONT  
2009. ÉVI MŐKÖDÉSÉRİL 

 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 
meghatározza az állam, ill. az önkormányzatok által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésük 
garanciáit. 
 
A 2009-es év kiemelt feladata az Alapszolgáltatási Társulás által felvállalt alapszolgáltatások, 
ill. a Tolna város önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulás keretében mőködtetett 
idıs otthoni férıhelyeknek az elızı évekhez hasonló színvonalú mőködtetése, a csökkenı 
állami normatívák mellett. 
 
Ennek figyelembevételével került kialakításra a jelenlegi formájában mőködı Szociális 
Központ, mint egyesített szociális intézmény, melynek feladatkörébe tartozik a két 
intézményfenntartó társulás által érintett terület idıs lakóinak szociális alap-, ill. szakosított 
ellátása, valamint a fogyatékosokat ellátó nappali intézmény.  
A Szociális Központ intézményei által végzett szociális szolgáltatási tevékenység 2009. évben 
az alábbiak szerint alakult: 
 
A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik 

- a szociális étkeztetésrıl, 
- a házi segítségnyújtásról, 
- a jelzırendszeres házi segítségnyújtásról, 
- az idısek nappali ellátásáról, 
- a fogyatékosok nappali ellátásáról. 

 
  1. A szociális étkeztetés keretében gondoskodunk azon személyek napi egyszeri meleg 
étkeztetésérıl, akik ezt önmaguk részére  -koruk, egészségi állapotuk és/vagy szociális 
helyzetük miatt-  nem képesek biztosítani. 
 
A szociális étkeztetés igénybevétele intézményünknél 2009 évben kétféleképpen történnik: 
         - az étel fızıhelyen vagy kiosztó helyen éthordóba adagolásával, 
         - az étel -az intézmény szervezésében történı- kiszállításával. 
 
 A szolgáltatást 2009. évben 273 fı vette igénybe (2008-ban 231 fı) 
 A célcsoport átlag életkora: 67,8 év 
 
Az étkeztetés intézményi térítési díját évente, az elızı évi önköltség, valamint az állami 
normatív hozzájárulás figyelembevételével a Közgyőlés határozza meg. Az étkeztetés 
intézményi térítési díja 2009 évben 450,- Ft/ebéd, a kiszállítva 500,-Ft. 
A személyi térítési díjat az étkezést igénybe vevı családi jövedelme alapján számítjuk. Ettıl 
eltérı (csökkentett, vagy ingyenes étkezés) személyi térítési díjat, a szociális bizottság állapíthat 
meg méltányosságból. 
Egyre nagyobb problémát jelent számunkra, hogy a szociális étkeztetésben nem biztosított a 
diétás étkeztetés lehetısége. Bízom benne, hogy a Diákétkeztetési kft. 2010. szeptemberétıl már 
biztosítani fogja ezt a lehetıséget is. 
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2. Házi segítségnyújtás azon személyek részére nyújtott ellátás, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erıbıl nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. Célunk a jogosult önálló 
életvitelének fenntartása szükségleteinek megfelelıen, saját lakókörnyezetében. 
A gondozásért óradíjat kell fizetni, melynek összege 2009. évben 400,- Ft/óra volt.  
 
A gondozotti létszám alakulása 2009. évben: 
2009. évi induló létszám:              116 ellátott 
2009. évi záró létszám:                 129 ellátott. 
 
2009. évben 168 fıt gondoztunk a házi segítségnyújtás keretében (75 fıt Szekszárdon és 93 fıt a 
társult településeken – Harc, Kéty, Felsınána, Tengelic, İcsény, Decs.). 
Tengelic községben 2009. január 01.-tıl végezzük a gondozást. 
 
A házi segítségnyújtás igénybevételi eljárása változatlan. Az ellátottak gondozási szükséglet, 
valamint családi jövedelemvizsgálatot követıen vehetık fel.  
2009. évtıl a gondozási szükséglet megállapításáért, ellátottanként 6.000,- Ft. szakértıi díjat kell 
fizetnie az intézménynek. 
 
Megfigyelhetı, hogy az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban 2009. évben 441 idıs 
emberrel volt napi kapcsolatunk, szemben a 2008. évi 351 fıvel.  
Nem csökkent az igény a hétvégi, ill. az ünnepnapokon végzett étkeztetés, és gondozás iránt. 
2009. évbe 104 fı vette igénybe ezen szolgáltatásunkat. İk szinte kivétel nélkül egyedülálló 
idıs emberek, akiknek a hétvégi fızés is komoly gondot okoz. Ezt a szolgáltatást csak 
Szekszárd városban biztosítjuk. 
 
Lehetıségeinkhez mérten a házi segítségnyújtásban továbbra is biztosítani tudjuk a     korszerő 
gondozás (gondozók munkáját megkönnyítı) technikai feltételeit (pl.: kórházi ágy, szoba WC, 
járókeret,......). Ezen túlmenıen, az általunk nem gondozottaknál is biztosítjuk a segédeszköz 
kölcsönzés lehetıségét. 
A felmerült étkeztetési és gondozási igényeket minden esetben fel tudtuk vállalni. Az igény 
indokolatlansága, ill. kapacitás hiány miatt senkit nem kellett elutasítani. 
Az alapszolgáltatásban dolgozó valamennyi gondozó szakképzett. A gondozók munkájára 
panasz nem, vagy csak elvétve érkezett, amit rövid úton orvosolni tudtunk. 
 
3. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 
 A szolgáltatás 2003 decemberétıl áll a rászoruló idısek rendelkezésére. 
 A jelzırendszeres házi segítségnyújtás 24 órás ellátást, felügyeletet biztosít azon  
    személyek számára, akiknél ezt koruk (65 év felett), ill. egészségi állapotuk  
    (fogyatékosság, pszichiátriai betegség) indokolja. 

 
2009. évben 110 készülékkel (80 db Szekszárdon, 30 db a társult településeken) mőködött a 
szolgálat. 
A tárgyévben 139 fı vette igénybe a szolgáltatást. 2009. december 31.-én 115 fı volt 
bekapcsolva a rendszerbe (5 esetben házaspároknál van 1-1 készülék). 
A diszpécserközpont a Mérey u. 42. sz. alatti idısek otthonában található. A napközbeni 
ügyeletet a központ, a munkaidın túli ügyeletet Szekszárdon 7, a társult településeken 5 fı 
szakképzett gondozónı látja el készenléti rendszerben. 
A segélyhívást követıen, minden esetben, 20 percen belül a helyszínre érkezett a gondozónı. 
A szolgáltatásért térítési díjat az ellátottnak nem kell fizetni. A költségeket jelenleg még 
fedezi az állami hozzájárulás (2010 évben pályázati úton biztosított a mőködtetés forrása). A 
diszpécserközpont a saját készülékek mellett, fogadja a Tolnai mikro térségben kihelyezett 
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készülékek jelzéseit is, amiért rendszerhasználati díjat fizet Tolna városa. 
2009. évben a jelzırendszeres házi segítségnyújtásra jelentkezı igényeket folyamatosan 
kitudtuk elégíteni, várakozási idı nem volt. 
 

4. Idısek nappali ellátása: 
 
Az idısek nappali ellátását biztosító intézmények azok számára nyújtanak ellátást, akiknek van 
ugyan saját otthonuk, de napközbeni tartózkodásuk, étkeztetésük, tartalmas elfoglaltságuk saját 
otthonukban nem megoldott. 
        
A Szociális Központ ezen ellátást 5 Idısek Klubjában biztosítja, összesen 150 férıhellyel. Az 
intézmények területi elhelyezkedésük következtében gyakorlatilag a teljes várost lefedik. 
 
         Az idısek klubjainak férıhely kihasználtsága Szekszárdon: 
 
                                        engedélyezett                     felvett 
                                         férıhely                            létszám 
 
 2005.12.31. 100                             106 
 2006.12.31. 100   98 
 2007.12.31. 100 101 
                   2008.12.31.       100 104 
 2009.12.31. 100   93 
 
         Az idısek klubjainak férıhely kihasználtsága Decsen: 
 
                2008.12.31.         50    38 
                2009.12.31. 50 50 
 
2009. évben Szekszárdon 126 fıt, Decsen 67 fıt láttunk el. 
A feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. 
Valamennyi nappali intézményünk otthonos, jól felszerelt, az idısek fizikai szükségleteit és 
kulturális igényeit kielégítik. A szakdolgozók ezen felül nagy hangsúlyt fektetnek a mentális 
gondozásra, a közösségi élet megszervezésére, de oda figyelnek a gondozottak egyéni 
problémáira és segítenek azok megoldásában. Az intézmények között jó az együttmőködés, sok 
közös kulturális rendezvényt szervezünk, amely lehetıvé teszi új kapcsolatok kialakítását, és a 
régiek ápolását. Egy idısek klubja (Rákóczi utcai) határozott idejő mőködési engedéllyel 
rendelkezik, mivel ezen intézményünkben nem biztosított az akadálymentes közlekedés. A 
Mikes utcai klub akadály mentesítésére sikeresen pályáztunk, a munkálatok 2009. évben 
befejezıdtek, s így megvalósult a komplex (siketek és vakok részére is) akadálymentes 
közlekedés valamennyi feltétele. 
A szolgáltatás intézményi térítési díja 2009. évben 490,- Ft volt. 
2008. januárjától lehetıségünk van azon klubtagjaink szállítására, akik önerejükbıl nem 
képesek közlekedni. Ezzel a kezdeményezéssel kívánjuk biztosítani az egyenlı esélyő 
hozzáférést a szolgáltatáshoz, s egyben javíthatjuk az intézményeink kihasználtságát is. A 
szállítással sikerült bekapcsolni a déli városrészt is a nappali ellátásba. A jelentkezı igényeket 
folyamatosan kitudjuk elégíteni, várakozó nincs. 
 
5. Fogyatékosok nappali ellátása: 
 
 Az intézmény célja kettıs: 
   a. Súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek komplex  
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        személyiség és képesség fejlesztése, a képzési kötelezettség teljesítése,  
       valamint a nappali szociális ellátás. 
   b. Már nem tanköteles korúak nappali szociális ellátása, gondozása, 
       foglalkoztatása, felnıtt szocializációs minták elsajátíttatása. 
 
Engedélyezett létszámunk 22, a felvett gondozottak száma 22. 2009. évben 27 fı részesült az 
ellátásban. 
Az intézmény szakmai munkáját, a célban meghatározott képzést, fejlesztést, foglalkoztatást 
egy-egy szociálpedagógus, gyógypedagógus, óvónı végzi. A mindennapi munkát segítı négy 
gondozó is rendelkezik az elıírt szakképesítéssel. 
Heti 2-2 órában egy szomatopedagógus végez úszásterápiát, szociális munkás zeneterápiát, 
illetve táncterápiát az intézményben. 
2009 évben gyakorlatilag minden igényt ki tudtunk elégíteni, felvételre várakozó jelenleg nincs. 
Intézményünk tagja a Speciális Mővészeti Mőhely Egyesületnek. Ennek köszönhetıen részt 
vehettünk a nemzetközi, valamint a regionális kulturális fesztiválon.  
Az intézmény csakúgy, mint a Szociális Központ valamennyi egysége, terephelye a városban 
mőködı közép- és felsıfokú szociális képzı intézményeknek. 
Rendszeres és folyamatos a kapcsolatunk a hasonló profilú alapítványokkal, intézményekkel, 
mint pl. az „Önálló Életért Alapítvány”, a „Kék Madár Alapítvány”, az „ÉFOÉSZ”,stb. 
 
 Gyógypedagógiai munka: a 6-16 éves korosztálynál a képzési kötelezettség teljesítése, 
ellátottanként heti 3 órában. 2009 évben ez 3 fiatalt érintett. A 16. életévüket betöltöttek, értelmi 
és szomatikus képességeiknek megfelelıen  részesülnek, képesség és személyiség fejlesztı 
foglalkoztatásban. 
 A kézmőves mőhelyben különbözı technikákkal dolgoznak a fiatalok: szövés, festés, 
hímzés, gyöngyfőzés, papírhajtogatás, csuhézás, üvegfestés. 
 Programjaink: zenehallgatás, úszás, fızés, torna, könyvtár-, mozi-, színház-,  
      múzeumlátogatás, ünnepeinkrıl való megemlékezés, piac- és boltlátogatás,  
      természetjárás, kirándulás, névnapok megtartása, stb. 
 Nagy sikernek örvendet az állatkerti kirándulás, a Balatonlellei üdülés. 
   
 
 
A Szociális Központ a szociális szakellátás keretében gondoskodik az idısek ápoló – gondozó 
otthonban történı ellátásáról. 
 
 Ápolást-gondozást nyújtó intézmény a Dr. Kelemen József Idısek Otthona, valamint a Tolnai 
Idısek Otthona. 
 
Ezen intézmény 1992 évben kezdte meg mőködését 56 férıhellyel. Jelenleg a bentlakásos 
férıhelyek száma Szekszárdon 113, Tolnán 42. Az otthon lakóit megállapodás formájában, 
elsısorban Szekszárd és Tolna városokból, ill. a kistérségbıl vesszük fel. 
  
      Az intézmény 155 férıhelye az alábbiak szerint oszlik meg: 
          - Mérey út 33-37.:       66 fh. 
          - Mérey út 42.:            10 fh. 
          - Kadarka utca:            37 fh. 
          - Tolna                         42 fh.  
  
Az otthon a megnyitás óta teljes kihasználtsággal mőködik. Az intézmény iránti érdeklıdés ezt 
követıen sem csökkent. Az elhelyezésre várakozók száma jelenleg 78 fı.  
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2008. január 01.-tıl megváltozott az igénybevételi eljárás. Intézményi felvételre csak az ORSZI 
szakvéleményét (min. napi 4 órás gondozási szükséglet), valamint a jegyzı jövedelem és 
vagyonvizsgálatát követıen kerülhetett sor. 2010. évtıl a jövedelem és vagyon vizsgálat 
mellızhetı, amennyiben az ellátott, vagy a hozzátartozója nyilatkozatban vállalja a teljes 
intézményi térítési díj megfizetését. 
 
2009. dec. 31.-én az otthonokban elhelyezett lakók száma 155 fı, ebbıl 126 nı, 29 férfi. 
  
  A lakók kor szerinti megoszlása 2009 évben: 
 
         Korcsoportok                             nı                   férfi              
                   50 év alatt                                 -                      - 
             51-60 év   1                      3 
             61-70 év   8                      3  
             71-80 év 40                      7 
             81-90 év 63                    16 
             91 év felett 14                       - 
 
 
Lakóink önellátó képessége az alábbiak szerint oszlik meg: 
 
     2008. évben                                              2009. évben 
   21,0 %                  önellátó                        17 %  
   53,0 %           részben önellátó                  54 % 
   26,0 %        teljes ellátásra szorul             29 % 
 
A fentiekbıl látható, hogy az idısek otthonában dolgozó nıvérek munkája nehéz fizikai és 
mentális megterheléssel járó feladat. 
 
Lakóinkat egy háziorvos látja el heti vizit, ill. igényszerinti hívással.  
A rendelıintézeti, ill. kórházi hátteret a TM. Önkormányzat Kórháza biztosítja. Az 
intézményben a pszichiáter szakorvosi teendıket Dr. Szabó Zoltán látja el. Pszichiátriai 
gyógyszeres kezelés alatt áll a lakók 48 %-a. 
Incontinens a lakók 62 %-a. 
Mozgássérült, s így segédeszközt (bot, járókeret, kerekesszék) használ a lakók 54,5 %-a, 4 fı 
ágyban fekvı beteg. 
Lakóink részére ruházatot nem kell biztosítani, abból teljes egészében önellátóak.  
 
Az alábbi összefoglaló táblázat a bentlakásos jogviszony megszőnésének különbözı formáit 
mutatja az elmúlt öt esztendıben, s egyben az éves fluktuációt, a felvehetı létszámot: 
 év/férıhely    meghalt     haza  más intézménybe       összes ki-          % 
                                                   költözött                              lépı 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 2005/111          11             2*     -                   13        9,9 
 2006/111          27             2*  2                   31      27,9    
 2007/155          30             8*  6                   44      28,3 
      2008/155           41             8*          3                               52               33,5 
 2009/155          36             4*  2                   44      28,4 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 * határozott idejő beutaltak voltak. 
 
Az ápolási - gondozási munka (egészségügyi, fizikai ellátás) mellett jelentıs szerepe van a 
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mentálhigiénés csoport munkájának. A csoport feladatai közé tartozik, a felvételi kérelem 
beérkezésétıl – az idıs ember eltávozásáig, az elıgondozás, a pszichés gondozás, a szabadidı 
hasznos és tartalmas eltöltése, a foglakoztatás. Célja az önellátó képesség megtartása, a 
függıség érzésének csökkentése.  
A gondolatok terelésének, irányításának különösen nagy jelentısége van az idıs korban, amikor 
az ember könnyen belefeledkezik a problémáiba, és erısen kötıdik a múlthoz. 
 
A pszichés gondozás keretében végezzük a lakók elıgondozását, az új lakó közösségbe való 
beillesztését. 2009 évben 61 esetben végeztünk elıgondozást. 
Minden lakóval egyéni beszélgetést folytatunk, mely beszélgetések igazodnak a lakó 
érdeklıdésének megfelelı témákhoz, a szomatikus és mentális állapotához. 
Elısegítjük a családdal, a barátokkal, a társadalommal való kapcsolattartást, megismertetjük az 
otthon mindennapi életével, és a házirenddel. 
Kórházba kerülés esetén értesítjük a hozzátartozókat, s hetente meglátogatjuk lakóinkat. 2009 
évben átlag heti két alkalommal látogattuk meg lakóinkat. 
Szükségszerint lakógyőlést tartunk, ahol lakóinknak lehetısége van arra, hogy elmondják az 
İket érintı, foglalkoztató problémáikat, gondjaikat, örömeiket, élményeiket. Megvitatjuk, 
közösen megtervezzük az otthon aktuális és jövıbeni rendezvényeit, programjait. A közösség 
ötleteket ad az élelmezésvezetınek az étlapkészítéshez, de itt köszöntjük meg minden héten az 
aktuális névnaposokat, ill. havonta a születésnapokat. 
Foglalkoztatási programunkat igyekszünk úgy kialakítani, hogy az biztosítsa a tartalmas öregkor 
megélésének lehetıségét. 
Fı célunk annak megelızése, hogy lakóink a teljes tétlenségbe vonuljanak vissza. Fontos 
számunkra azon lakók foglalkoztatása is, egyénre szabott módon, akik nem tudnak részt venni a 
csoportos foglalkozásokon. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a Kadarka utcai otthonnal, a 10 férıhelyes Mérey utcai otthonnal, 
valamint a Tolnai otthonnal való közös foglalkoztatásra és együttmőködésre. 
Nagyobb rendezvényeinken (Pünkösd, Aug.20, fürdıhelyi kirándulásaink,…) klubosaink is 
részt vesznek, s természetesen minden alkalommal vendégeink a fogyatékosok nappali 
intézményeinek fiataljai is. 
 
2008 évben a tervezett programokon kívül több plusz programon vettünk részt. Színházban 
voltunk Budapesten, nyáron több alkalommal fürdıkiránduláson vettünk részt, Gunarasban és 
Kaposváron. Kirándulni voltunk Decsen a Vadasparkban, Mohácson. Nagy sikere volt a nyári 3-
4 napos/turnus, üdültetésnek Balatonlellén. 
Rendszeresen részt veszünk a társ otthonok rendezvényein. 
Programjainkon a kerekesszékhez kötött lakóink is részt vesznek, ami nagy élmény számukra és 
számunkra is. 
  
 
 
 
Az intézmény gazdálkodása: 
    
Létszám és bérgazdálkodás: 
Az intézmény engedélyezett létszáma 2009. december 31-én 106,5 fı, mely tartalmazza a társult 
településeken foglalkoztatottakat is. 
A 2008. évhez hasonlóan sajnos ez évben is csak a közalkalmazotti törvény által garantált soros 
lépések miatt növekedett azoknak az illetménye, akik erre jogosultak voltak. 
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Az elızı évhez hasonlóan, de annál jóval szerényebb mértékben került sor év végén a 
többletteljesítmények elismerésére. A díjazás költségkímélı módon – ajándék utalvány és 
üdülési csekk – került kifizetésre. 
Az intézmény dolgozóinak végzettség és nemek szerinti aránya a következı: 
 

Nık Férfiak Összesen Nık Férfiak 
Iskolai végzettség 

Száma % Száma % Száma % aránya % 
Egyetem         
Fıiskola 10 10,10 1 12,5 11 10,28 9,35 0,93 
Gimnázium 12 12,12   12 11,21 11,21  
Szakközépiskola 36 36,36 4 50 40 37,38 33,64 3,74 
Szakmunkásképzı 6 6,06 1 12,5 7 6,54 5,61 0,93 
Szakiskola 27 27,27 2 25 29 27,10 25,23 1,87 
Általános iskola 8 8,08   8 7,48 7,48  
Összesen: 99  8  107  92,52 7,48 
 
A dolgozók képzésére, továbbképzésére folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk. A 
jogszabályi elıírásoknak megfelelıen szakdolgozóink részt vesznek a kredit pontot adó 
továbbképzéseken, ill. mi magunk is szervezünk ilyen képzéseket.  
2009-ben a szociális továbbképzésre lehívott és teljes egészében felhasznált normatív támogatás 
714.400,- Ft volt. 
Az intézményben a szakképzettségi arány 100 százalékos, tehát minden munkavállaló 
rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú végzettséggel. 
Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és azok járulékainak aránya 
53,27%. Ez fıként abból adódik (az egyes intézmények összehasonlításában), hogy 
kevés a felsıfokú végzettséggel rendelkezı munkavállaló, így az egy fıre jutó jövedelem 
is alacsony. 
 
2009-ben az intézmény költségvetésébıl megvalósult felújítások, beruházások: 
            Bruttó 

• Társalgó helyiség kialakítása    728.818,- Ft 
• Zárható szekrények készítése nıvérszobába  366.040,- Ft 
• 2009-ben kifizetett autó lízing    899.293,- Ft 

 
Közvetlenül az intézményhez pályázati forrás 2009-ben csak a munkaügyi központ 
közvetítésével alkalmazott dolgozók után járó támogatással folyt be, melynek összege 631.082,- 
Ft. 
Szociális és Egészségügyi bizottság 300.000,- Ft támogatást adott a balatonlellei üdültetéshez, 
illetve 100.000,- Ft támogatás a karácsonyi csomagok vásárlásához, amit ezúton is köszönök az 
intézmény valamennyi ellátottja nevében. 
Az önkormányzaton keresztül idısek tartós bentlakásos intézményei támogatás kiegészítésére 
nyújtottunk be pályázott. Az elnyert támogatás összege 1.093.992,- Ft. 2009. évbben fejezıdött 
be a Mikes utcai Idısek Klubja komplex akadálymentesítése 15 millió Ft. összegben. 
 
2010. évben szeretnénk tovább növelni az ellátás színvonalát. Ennek érdekében 
folyamatosan figyeljük a pályázati lehetıségeket.  
Nagy szükség lenne a Mérey u. 33-37. emeleti fürdıszobáinak akadálymentesítésére, itt 
is tovább figyeljük a pályázati lehetıségeket. 
Az intézmény gazdálkodását évek óta a megszorítások, és a takarékosság jellemzi. 
Ennek ellenére, kihasználva a belsı és külsı lehetıségeket, biztosítani tudtuk a 
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színvonalas ellátást, gondozást. 
 
 
 
 
Az intézmény számára igen fontos a külsı kapcsolattartás. Így rendszeres és folyamatos 
jó kapcsolatunk van: 
  - a fenntartó önkormányzatunkkal, ill. annak hivatalával, 
  - a Tolna megyében mőködı valamennyi szociális intézménnyel, és azok 
              fenntartóival, 
  - a Tolna Megyei Szociális Intézmények Egyesületével, valamint a Szoci- 
    ális Szolgáltatók Országos Szövetségével, 
  - a szociális- és egészségügyi képzést végzı helyi intézményekkel, melyek 
    hallgatói részére gyakorlóhelyet is biztosítunk intézményünkben, 
  - az idısek és az érzékszervi, ill. értelmi sérültek városi, és megyei szer- 
    vezeteivel, és valamennyi karitatív szervezettel. 
  - a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, valamint a médiával. 
 
 
 
  Szekszárd, 2010. április 12. 
 
 
   
 
 
                                                                               Rottenbacher Ádám 
                                                                                       igazgató 
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Határozati javaslat 

 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadja a „Szekszárd és 

környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás”  mőködésének 2009. évi tapasztalatairól szóló 

beszámolót. 
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