Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány
közhasznú szervezet
8053. Bodajk, Fehérvári u. 12.
Tel/Fax: 06-22-410-071
Adószám: 18179956-207

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érdeklő/Érdeklődők!
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt/Önöket az Idősek Otthonában történő
elhelyezés feltételeiről valamint az Otthon által nyújtott szolgáltatásokról.
Tudjuk, hogy a döntés, melyet meg kell hozni az egész családnak nem könnyű.
Az alapítványt az idős emberek bentlakásos és átmeneti elhelyezés jellegű
gondozására és ellátására hoztuk létre. Tevékenységi köre magánintézményi keretek
között működő szociális ellátásként határozható meg. Fő célként az idős emberek
utolsó éveinek minél magasabb színvonalú, gondtalan eltöltését tűztük ki. Az emberi
értékekre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt, ami az alapítvány minden dolgozója
kinyilvánít nemcsak a mindennapi munkájában, hanem az egész életszemléletében.
Bodajkról röviden
„A Vértes felöl érkező turista számára Bodajk, a Bakony kapuja.”
Bodajk Fejér megye északi részén, a Dunántúli középhegység második fővonalában, a
Vértes-hegység aljában a Móri-árok peremén fekszik.
Székesfehérvártól 22 km, Budapesttől 92 km távolságra van. Közúti
megközelíthetősége Székesfehérvártól a 81. számú úton, a zirci leágazástól 2 km-re.
Vasúton, a Székesfehérvár-Komárom útvonalon érhető el, egy vasútállomással és egy
vasúti, megállóhellyel rendelkezik.
Közvetlen autóbuszjáratok érintik Bodajk – Székesfehérvár, Budapest – Zirc – Pápa,
Pápa – Tatabánya útvonalakon. Minden irányban közlekedik menetrendszerű
autóbusz.
Bodajk a legfiatalabb városok, közé tartozik, mert városi rangját 2008. július 1-én
nyerte el.
A város egészségügyi ellátása: Néhány évvel ezelőtt még csak egy 20 m2 –és
háziorvosi rendelő, ma egy modern egészségügyi központ szolgálja a város lakóinak
gyógyulását, melyet 2004-ben adtak át. 2005-től a régi rendelő helyén kardiológiai
szakrendelőt alakítottak ki. A szakorvost a legmodernebb szívultrahang segíti
munkájában. A kardiológia mellett van még egy kisebb sebészeti beavatkozásokra
alkalmas rendelő, valamint fül-orr-gégészet is. Nagy könnyebbség a helyieknek, hogy a
laboratóriumi vizsgálatok miatt sem kell Mórra vagy Székesfehérvárra utazni.
Bodajk teljes infrastruktúrával rendelkezik, 100%-ban kiépült a víz-, a szennyvíz-, a
gáz-, és a villanyhálózat.
A település 32 utcájából 23 teljesen új aszfaltszőnyeget kapott. A település
népszerűségét jelzi, hogy a lakosságszám folyamatosan növekszik. A jelenlegi
létszám: 4370 fő.(2008. június 30. adat).
Az Otthonról
A Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány 2005. január 13.-ától működő,
szociális ellátást nyújtó bentlakásos intézmény.
Az Otthon Bodajkon a Székesfehérvár-Győr összekötő (81-es számú) főútvonal
mentén egy 3920 m2 nagyságú –kiépített parkírozó helyekkel ellátott – parkosított
területen fekszik, a település természethez közeli részén. Az épület kialakításánál fő

szempont volt az idős emberek kényelmének biztosítása és a természettel való
kapcsolat megtartása.
Az Otthon 20 fő emeltszintű, 20 fő átmeneti (időskorúak gondozóháza), valamint 35 fő
végleges (idősek otthona) elhelyezésére alkalmas, vagyis vegyes profilú intézmény.
A 75 fő kényelmes elhelyezését biztosító Otthonban egy-, három és négyágyas,
fürdőszobás lakrészek találhatók. A fürdőszobán kívül a lakószobák, felszereltségébe
tartozik még a tűzriasztó rendszer, a kábel TV, nővérhívó, telefon és Internet
csatlakozási lehetőség. Parkunkban elhelyezett padok biztosítják a kényelmes pihenés
lehetőségét.
Az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a szinteket belső felvonó köti
össze. Kerekesszék használata az egész intézmény területén belül szintén biztosított.
Az otthon létrehozásával a térség jelenlegi szociális ellátórendszerénél differenciáltabb
szolgáltatásokat és az egyéni igényeket jobban kielégítő, családiasabb elhelyezést
tudunk biztosítani. A bentlakók életminőségét kedvezően befolyásolja a kellemes
külső-belső környezet. Szakmai tevékenységünk során külön hangsúlyt kap az egyéni
bánásmód, a megfelelő mentális irányítás.
Feladatkörünknél fogva gondoskodunk az ellátást igénybevevők:
¾ mentálhigiénés ellátásáról, ennek keretében biztosítjuk a személyre szabott
bánásmódot,
¾ a konfliktushelyzetek kialakítása, megelőzése érdekében az egyéni és
csoportos megbeszélést, a szabadidő kulturált
¾ eltöltésének feltételeit,
¾ pszichoterápiás foglalkozást,
¾ az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
¾ gondozási és ápolási tervek megvalósulását,
¾ a hitélet gyakorlásának feltételeit,
¾ segítjük és támogatjuk az intézményen belül kis közösségek társas
kapcsolatok kialakulását és működését.
Az ellátottakat a háziorvos hetente két alkalommal látogatja, s munkájával fenntartja jó
egészségi állapotukat.
Részletesen a lakószobákról
Az egyszemélyes, fürdőszobás helyiségek szintenként az átrium négy pontján
helyezkednek el. Az apartmanok, felszereltségéhez tartozik, egy szoba, előszoba,
fürdőszoba. A kétszemélyes apartmanok átlag négyzetméter nagysága 29 m2 és 5 m2
nagyságú erkély is tartozik a lakrészekhez. Az ilyen típusú apartmanok a hosszú
folyosón találhatók az első és a második emeleten. A lakók a saját berendezési
tárgyaikkal költözhetnek az Otthonba.
A szinteket felvonó és lépcsőház köti össze. Minden szinten létesítettünk egy társalgót
és egy teakonyhát. A társalgók szolgálhatnak az esti beszélgetések, kártya- vagy sakk
partik középpontjául is.
A földszinten került kialakításra az ápolási részleg. Az itt található szobák nagysága és
a speciálisan kialakított fürdőszobák lehetővé teszik a mozgáskorlátozott idős emberek
ápolását. Az apartmanok szobái közvetlen kertkapcsolattal kerültek kialakításra, így a
kerekesszéket használó ápoltak könnyen ki tudnak jutni a friss levegőre.
Az Otthon szolgáltatásairól
Az intézmény az ellátást igénybevevő részére teljes körű ellátást biztosít (67.§ (1):
¾ emeltszintű ellátás esetében az élethosszig tartó lakhatást, mely nem
örökölhető (használati jog),
¾ átmeneti elhelyezés esetén egy évig tartó gondozást, mely kérelemre és a
háziorvos javaslatára ég egy évvel meghosszabbítható,
¾ szakképzett ápoló-, és gondozó személyzet biztosítása éjjel-nappal,
¾ egészségügyi alapellátást,
¾ napi háromszori étkezést, egy meleg étkezéssel (ebéd), hetente kétszer meleg
vacsora,
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¾
¾
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mosást, takarítást,
fűtést,
világítást,
hideg-melegvíz szolgáltatást,
orvosi ellátást,
kábeltévé csatlakozási lehetőséget a szobában,
telefon és Internet csatlakozási lehetőséget a szobákban,
segítségnyújtást hivatalos ügyek intézésében.

Ki lehet az Otthon lakója?
A Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthonának mindazok a lakói lehetnek, akik vállalják
a meghatározott díjak (egyszeri hozzájárulási díj, havi térítési díj) megfizetését, és
akiket egészségügyi okok miatt a közösségi együttélésből nem kell kizárni (erről 30
napnál nem régebbi orvosi-, és TBC – mentességi igazolás szükséges).
Sajnos nem lehet az Otthon lakója az, aki
¾ fertőző betegségben szenved,
¾ baktériumürítő,
¾ értelmi fogyatékos,
¾ pszichiátriai betegségben szenved,
¾ ön-, vagy közveszélyes beteg,
¾ idült sebbel rendelkezik.
Térítési díj:
Idősotthoni ellátás 2008. január 01-től csak a meghatározott gondozási szükséglet
fennállása esetén nyújtható. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya
alapozza meg, így az egészségi állapotot, az ápolásra való rászorultságot és az
önkiszolgálás képességét vizsgálni kell. Az ellátást igénylő személy gondozási
szükségletének vizsgálatát az intézményvezető végzi.
Az idősotthoni ellátás napi négy órát meghaladó gondozási szükségletet igazoló
szakvélemény alapján nyújtható. A gondozási szükséglet megállapítását követően, de
az ellátás igénybevétele előtt jövedelemvizsgálatot is kérni kell.
Fontos: Az idősotthoni ellátás bekerülésének feltétele a négy órát meghaladó
gondozási szükséglet fennállása, de az elhelyezés nem függ a jövedelmi, vagyoni
helyzettől, azonban annak igazolása alapján kell a személyi térítési díjat megállapítani.
Az emelt szintű ellátás egyszeri hozzájárulási díja: 135.000.-Ft/m2
Emelt szintű ellátás havi térítési díja:
80.000.-Ft/hó
Átmeneti elhelyezés esetén egyszeri hozzájárulási díjat nem kell fizetni.
Átmeneti elhelyezés havi térítési díja:
3.850.-Ft/nap (havi: 115.500.-Ft/hó)
23m2 apartman (egy személyes) egyszeri hozzájárulása: 3.200.000.-Ft
Havi ellátási díj: 80.000.-Ft/hó
40 m2 apartman (két személyes) fele vásárlás esetén
Egyszeri hozzájárulás díja: 2.100.000.-Ft
Havi ellátási díj:
80.000.-Ft/hó/fő
Végleges elhelyezés nagyobb összegű befizetés nélkül
Elhelyezés 3 fős apartmanban
Havi díj: 115.500.000.-Ft
Jelentkezéskor az Otthon leendő lakóival megállapodást kötünk, amelyben rögzítjük a
legfontosabb szempontokat. E megállapodás aláírásakor kerül kifizetésre az egyszeri
hozzájárulási díj, valamint átmeneti elhelyezés esetében a havi gondozási díj (az
Otthonban jelenleg 20 fő emeltszintű férőhely található).

Azt kérjük a leendő ellátottól, hogy amennyiben ideje és egészségi állapota azt
lehetővé teszi, személyesen is keresse fel Otthonunkat és beszélgessen el a már itt élő
lakókkal.
Kérjük előzetes bejelentkezés alapján, keresse fel Otthonunkat.
Bejelentkezés: munkanapokon 9-14 óra között a 22/410-071 telefonszámon.
Köszönjük érdeklődésüket

Lila Akác Alapítvány Kuratóriuma

