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ELŐTERJESZTÉS 

 
„Fészek” Fogyatékos Nappali Ellátó 2020. évi beszámolójáról 

 
A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2011. (03.31.) Öh. számú 
határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Biatorbágy, Táncsics 
u. 9. szám alatti fogyatékosok nappali ellátójának működtetésével kapcsolatban ellátási és 
haszonkölcsön szerződést köt a Premontrei Női Kanonokrenddel. 
 
Kovács Mária Intézményvezető 2021. február 10. napján megküldte a „Fészek” 
Fogyatékosok Nappali Ellátója 2020. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 
 
Biatorbágy, 2021. március 5. 
 
     

            Tarjáni István s.k. 
    polgármester 
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Biatorbágy Város Polgármesterének 
 

../2021. (III...) határozata 
 

 
„Fészek” Fogyatékos Nappali Ellátó 2020. évi beszámolójáról 

 
 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 
testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy a „Fészek” Fogyatékosok 
Nappali Ellátó 2020 évi munkájáról szóló beszámolót elfogadom.  

 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 

 

                                                         Tarjáni István  
                                                         polgármester 

 

 

 
 

 



»FÉSZEK”

2051 BIATORBÄĹY TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 9. • 06/23 820094 • 

Szakmai beszámoló 2020.

A 2020 — as év számos változást hozott az intézmény múködésében.

NAPPAL i EL LÁTÓJA

lNfO@ftSZEKCSlLLAC.HU

Az év elején létszámunk 40 fő, évközben hárman szüntették meg jogviszonyukat, elköltözés ill.

bentlakásos intézménybe kerülés miatt.

Ugyanakkor hárman kötöttek új megállapodást az intézménnyel, így év végi létszámunk az év elejihez

képest nem változott, maradt a 40 fő.

Térségi intézményként a következő településekről érkeznek igénybevevőink:

Biatorbágy 10 fő

Páty 5 fő

Budaörs 5 fő

Etyek 3 fő

Telki, Törökbálint, Zsámbék 2 —2 —2 fő

Herceghalom 1 fő

Sóskút, Budakeszi 1—1 fő

Budapest 8 fő

A március 16. — tól kialakuló pandémiás helyzetre, mely az év további részét végig kísérte,

igyekeztünk jól reagálni, hogy mind a segítő munkatársak, mind a fogyatékos személyek és családjaik

ne kerüljenek veszélyhelyzetbe.

Márciustól távollétben tartottuk a kapcsolatot, telefonon, teams csoportban, feltöltött

ismeretanyagokkal zárt Facebook csoportban ill. akinek szüksége volt rá, személyes segítségadással.

Sikerült a segítő munkatársak munkája által megtartanunk bedolgozói munkáinkat ebben az

időszakban is.

Júniustól szeptemberig pedig ügyeleti rendszert vezettünk be, az otthon maradottakat hasonlóan az

előző időszakhoz online rendszerben, telefonon, személyes segítség adással értünk el.

Szeptembertől november 11.-ig újra ügyeleti rendszerben dolgoztunk, mely év végéig nem változott.



Az év során három gyógypedagógus hallgató végezte nálunk hosszú gyakorlatát. Bár mi is már

előzőleg tanultuk a teams rendszert, az ő segítségük, csoportvezetésük is színesítette az

otthonmaradók életét.

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is szem előtt tartottuk, hogy mentálhigiénés szemléletű

alkalmakat szervezzünk mind a szülőknek a Szülőcsoportot és a Filmklubot, mind 10 ellátott személy

részére viselkedés terápiás csoport indításával, szakmai teamünknek pedig kommunikációs tréning

szervezésével. Ennek anyagi hátterét a Közjóért Alapítvány (MNB) támogatásával tudtuk biztosítani.

Sajnos évenkénti ötnapos Táborunk, egynapos szülőkkel együtt töltött buszos kirándulásunk

elmaradt.

Természetesen bevezettük mindazt az egészségügyi megelőzési intézkedéseket, mely a koronavírus

elleni védelmet szolgálta: belépéskor érintésmentes testhőmérséklet mérés, kézmosás,

kézfertőtlenítés stb. Vásároltunk az intézmény számára ózongenerátort, mellyel további védelmet

tudunk biztosítani az itt lévőknek, itt dolgozóknak.

Márciustól júniusig, az intézményi bezárás időszakában megvalósultak az intézmény karbantartási-

felújítási munkálatai is. Padlócsere történt az ebédlőben, a kerámia műhelyben tisztasági festés,

padlásfeljáró felújítására került sor Biatorbágy Város Önkormányzata által.

Elkezdődött a kerámia műhely bútorainak cseréje beépített bútorokra, valamint az épület mögött

kialakításra került egy kb. 40 m2-es térkövesített terasz, mely az intézmény költségvetéséből
valósulhatott meg.

December közepén Biatorbágy Város Önkormányzata által segítőink COVID tesztelése is
megtortént.

Köszonjük Fenntartónknak, Biatorbágy Város Önkormányzatának és támogatóinknak, hogy egész
évben segitették munkánkat.

Biatorbágy, 2021. OI. 29.
"FÉSZEK" FogyaĹsk
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Kovács Mária intétményvezető
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