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Ezúton is megköszönöm partnereink, együttműködését,
tagjaink, tisztségviselőink elmúlt évben végzett önkéntes munkáját,
Örömökben Gazdag sikeres 2014. Esztendőt kívánok
minden kedves támogatónknak, olvasónknak!
Egyesületünk 2013. december 2-n tartotta a Mit tehetünk a mentális problémával élő
hozzátartozóink érdekében? témáról szervezett VI. tanácskozását, melynek levezető elnöke Dr.
Pető Zoltán M.D., Ph.D. ideg-elmegyógyász, rehabilitációs szakorvos volt.
Napirend
Bevezetőben a hozzátartozók, családok körében a tanácskozás témájába vágó gondolatok, elvárások
és remények hangzottak el.
A tanácskozás résztvevői megismerhették a gondnoksággal és a gyámsággal kapcsolatos 2014. március 15-n életbe lépő fontosabb új szabályozásokat. Továbbra is a Bíróságok döntenek e kérdésekben. Változás, hogy az általános gondnokság helyébe az ügykörönkénti gondnokság lép. Új lehetőség a támogatott döntéshozatal bevezetése. A jövőben kötelező a gondnokság alá helyezés szükségességét, körülményeit meghatározott idő elteltével, az érintettek kérelme nélkül felülvizsgálni.
Az igazságügyi szakértő szempontjából ével gondnokság és a pszichiátriai rehabilitáció a
.
Az Ópusztaszeri Pszichiátriai Otthonról tartott tájékoztatóval a lehetőségeik és tapasztalataik
megismertetésével eloszlatták az ilyen intézményekkel szembeni előítéleteket. Bemutatták a
betegek rehabilitációja érdekében végzett sokrétű tevékenységet.
A Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. bemutatkozása keretében megismerhettük, hogyan segítik
a hátrányos helyzetű vagy megváltozott képességű embereket a munkahelyi elhelyezkedés
érdekében.
A tanácskozáson elhangzottak alapján a résztvevők és az Integritás Közhasznú Egyesület
támogatólag javasolják az alábbiakat.
1. A fogyatékkal, pszichiátria, mentális zavarokkal élőket érintő új jogi formák és ellátások
folyamatos társadalmi bevezetését.
2. A támogatott döntéshozatal és ezt szolgáló intézkedések és tájékoztatások előtérbe
helyezését
3. A pszicho-edukációt a személyek, családok, környezet vonatkozásában.
4. A foglalkozási és a munka rehabilitáció méltányosabb társadalmi elismerését és
alkalmazását.
5. Az intézményi életformák revizióját és fejlesztését az önálló életformák felé
6. Előítélet mentesség szélesítését a fogyatékkal, mentális zavarokkal élőkkel szemben.
7. Odafigyelés - erőfeszítés – gondosság a páciensekkel kapcsolatban.
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2013. évi pályázatainkról
Egyesületünk működésére benyújtott NEA-UN-13-M-1759 pályázattal 300.000 Ft működési
támogatást kaptunk, melyet az igényelt könyvelői költségeink fedezésére valamint a honlapunk és
az Internet Klub Időseknek kiszolgálását biztosító számítógép beszerzésére használtunk fel.
A Szeged Város Önkormányzatához benyújtott Fogyatékosügyi Pályázatra szerény, 40.000 Ft
összegű támogatást kaptunk. Ebből a Mit tehetünk a mentális problémával élő hozzátartozóink
érdekében témáról szervezett VI. tanácskozást szerveztük meg, valamint a közösségi
rehabilitációs foglalkozásokat segítő eszközöket vásároltunk meg.
Sajnos a „Pszichiátriai betegek rehabilitációja közösségi ismeretfejlesztéssel”, valamint az
„Időskorban haladok az interneten, és hazánk megismerésével” című pályázatainkra nem kaptunk
támogatást, így ezen programjainkat nem tudtuk megvalósítani.
Az ÉFOÉSZ-szal együttműködés keretében részt vettünk a Szarvasi Arborétumba szervezett
kulturális kiránduláson és megtekintettük a nemrég átadott Mini Magyarország bemutató parkot.
A Családsegítő Központ együttműködő partnereként közösen szerveztük meg Kiskundorozsma
történelmét és látnivalóit bemutató sikeres programunkat a résztvevők nagy örömére.
2014. évi feladataink
Ezúton köszönöm meg azon személyek támogatását, akik éves tagdíjukat vagy tagdíj elmaradásukat
2013. évben befizették.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a tagdíj vagy a tagdíj elmaradás bank-költség mentesen nyugta
ellenében befizethető a Közgyűlés helyszínén, vagy szerdánként a Kreatív Csoport foglalkozásain.
2014. Egyesületünk tisztújításának éve
.A Szegedi Tudományegyetem egy sikeres pályázatnak köszönhetően a pszichiátriai és addiktológiai betegek, valamint a súlyos koponya- és agysérültek rehabilitációját célzó fejlesztéseket
valósít meg.
A pszichiátriai projekt során a Szeged, Kálvária sgt. 57. szám alatt elhelyezkedő épületen végeznek
építési, bővítési, felújítási munkálatokat. A bővítés eredményeként kialakuló épületrészben a
rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás, a meglévő épületben az akut és krónikus fekvőbeteg-ellátás, az
átalakítandó (jelenleg sürgősségi osztályként működő) épületrészben pedig járóbeteg-ellátás fog
működni. A bővítményként létrejövő háromszintes rehabilitációs épületrész alsó két szintjén egy-egy 25
ágyas ápolási egység kerül kialakításra, egységenként 7 háromágyas kórterem, 1 kétágyas kórterem, 1
egyágyas kórterem és 1 egyágyas, akadálymentes kórterem. Valamennyi kórterem különálló
fürdőszobával rendelkezik. A bővítés tetőtéri részében alapvetően kiszolgáló, személyzeti és szociális
helyiségek kerülnek kialakításra: főorvosi, orvosi és pszichológus szobák, adminisztráció,
gyógyfoglalkoztató személyzeti helyiségek, személyzeti pihenő.
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