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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

A Boldog Gizella Alapítvány kérelme segítő közösség létrehozásáról  
 

A Boldog Gizella Alapítvány vezetője Dr. Egervári Ágnes azzal a kéréssel kereste 
meg az Önkormányzatot, hogy segítséget kérjen egy segítő közösség 
létrehozásának megvalósításában. 
 
A Memória Café működtetésével szeretnék segíteni a demenciával érintett családok 
mindennapjait, mivel a betegség hosszú évekre meghatározza az érintett családok 
életét.  
 
Az Alapítvány célja a segítő közösség létrehozásával, hogy az érintett és gondozó 
családok  csoportfoglalkozások keretén belül a tájékoztatáson, érzelmi támogatáson 
túl új ötleteket kapjanak egymástól, megosszák tapasztalataikat a gondozás során 
felmerült nehézségek leküzdésében és ezáltal kapcsolatokat építhessenek 
egymással.   
 
A Memória Café 2018. évi programjainak megvalósításához az Alapítvány az 
Önkormányzattól 435.000.- forint támogatást szeretne kérni.  
 
Javaslom, hogy a kért támogatás összegét az Egészséges Biatorbágyért Program 
keretéből fedezze az Önkormányzat. 
 
Az Alapítvány elnökének megkeresését az előterjesztés mellékleteként olvasható.  
 
 
Kérem a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a 
támogatás összegét illetően. 
 
Biatorbágy, 2018. február 10. 

Tisztelettel:              
                                Tarjáni István sk. 
                                 polgármester  
 
 
 
 
 
 
 



Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
…../2018 .(II.22.) határozata 

 
A Boldog Gizella Alapítvány kérelme segítő közösség létrehozásáról  

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Boldog 
Gizella Alapítvány kérelme segítő közösség létrehozásáról szóló előterjesztést.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
1) A Boldog Gizella Alapítvány memória Café, mint segítő közösség 2018. évi 

programjainak megszervezésére és megvalósítására 600.000.- Forint 
összeget különít el a 2018. évi költségvetése Egészséges Biatorbágyért 
Program keretéből. 
 

2) Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
 
 
 
                                      

                   Tarjáni István dr. Kovács András 
                    polgármester jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

2051 Biatorbágy 

Baross Gábor u.2/a. 

 

Tárgy: Memória Café 

 

Tisztelt Képviselők; 

Tisztelt Bizottság ! 

 

 

A Boldog Gizella Alapítványnak a Gizella Otthonban nyújtott nappali és tartós 

bentlakásos gondoskodás során szerzett tapasztalatai alapján kezdeményezzük 

Biatorbágyon segítő közösség létrehozását, Memória Café indítását. 

 

A demencia  népegészségügyi prioritás: az érintett betegek száma hazánkban is 

meghaladja a 200 000 főt. A betegség hosszú évekre meghatározza az érintett és 

családja életét; anyagi és érzelmi terhei hatalmasak. Látjuk ezt a Gizella Otthonhoz  

forduló családokon keresztül is,hiszen ma már  a gondoskodást igénylők felénél ez 

az oka  a segítségkérésnek. 

 

Alapítványunk közhasznú szervezetként immár több mint 15 éve integrált formában a 

szociális ellátások széles spektrumát nyújtja a hozzá fordulóknak. A bentlakásos 

idősotthon mellett idősek és demens személyek nappali ellátását, szociális 

étkeztetést, támogató szolgáltatást biztosít a rászorulóknak.  

 

A gondozó családok számos  fizikai és lelki kihívással szembesülnek,ezért a 

hozzátartozók számára évek óta pszichológus és mentálhigiénés szakemberek  

vezetésével havi rendszerességgel tartunk csoportfoglalkozásokat. A tájékoztatáson 

és az érzelmi támogatáson túl új eszközöket, ötleteket kaphatunk egymástól a 

gondozás során felmerülő nehézségekre. A csoportmunka eredményeképpen az 

ellátottak állapotát jobban megérthetjük, a hozzátartozók a gondozás során felmerülő 

lelki problémák kezelésére (türelmetlenség, intolerancia, bűntudat, konfliktusok) 

pszichológiai tanácsokhoz és megoldási módszerekhez juthatnak, amely által 

javulhat a gondozottak és hozzátartozók közötti kapcsolat. 

 

Az Alzheimer kór és az egyéb, szellemi hanyatlással járó betegségek stigmatizálnak; 

a hozzátartozók az ismeretek hiányából származó társadalmi kirekesztő 



 

hozzáállással, a rokonok, barátok meg nem értésből, lemorzsolódásából származó 

lelki terhekkel küzdenek.  

 

A Gizella Otthonban évek óta sikerrel működő hozzátartozói csoportot a 

továbbiakban szeretnénk  kinyitni: nyilvánossá tenni és kibővíteni a tevékenységét. 

 

Ütemterv  

 

Memória Café                                              Időpontok 

Programtervezés, szervezés 2018. január 

Együttműködések,  

háziorvosok, szervezeti 

kapcsolatok 

2018. február 

Nyitó program 2018. március 6. 

Projekt fenntartás, rendszeres 

alkalmak szervezése 
      havonta  folyamatosan 

 

Éves költségterv 

Költség fajta összes 

költség Ft 

Meghívott előadók  tiszteletdíja  

(20 e /alkalom) 
160 000 

Rendezvényszervezés költségei  

Tájékoztatás 

(szórólapok, tervezés, nyomda) 
100 000 

Vendéglátás:kávé,ásványvíz,pogácsa 

(20 x500 Ft/alkalom) 
125 000 

Önkéntesek költségtérítése    50 000 

            Mindösszesen  435 000  Ft 

 

 

A Memória Cafét a Juhász Ferenc Művelődési Központban  havi rendszerességgel 

kívánjuk működtetni, Alapítványunk önkénteseinek bevonásával.  

 



 

A rendezvényekre elismert szakembereket hívunk meg, lehetőséget teremtve ezzel 

arra, hogy a demenciával élők és hozzátartozóik első kézből juthassanak kötetlen 

formában információhoz, tanácshoz. 

 

Célunk, hogy az érintettek és a gondozó családok  megismerhessék a 

segítségnyújtás elérhető formáit, valamint  megoszthassák tapasztalataikat és 

gondjaikat egymással, kapcsolatokat, segítő közösséget építhessenek.   

A nyilvánosan hozzáférhető események másik célja az ismeretbővítés, a lakosság 

tájékoztatása:  hiszen ma már tudjuk, hogy életmódi – étrendi  változtatásokkal a 

demencia esetek legalább egyharmada megelőzhető! 

Kezdeményezésünk jól  illeszkedik az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi 

Programba; ezért kérjük annak befogadását és támogatását.  

 

 

Szeretnénk, ha a Memória Café működése révén Biatorbágy  az első olyan 

települések között lenne Magyarországon, ahol a lakosok ismerik a demenciát  és 

tesznek a megelőzéséért.  

 

Kérjük fentiek alapján programunk támogatását. 

 

Biatorbágy, 2018. február. 05. 

 

Tisztelettel:              

                                          
                                                dr Egervári Ágnes                     

                                         Boldog Gizella Alapítvány 
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