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Tárey: Válaszlevél közmeghall gatásta
Tisztelt Asszonvom!
Köszönjiik, hogy bizalmźpal megtisztelte Önkormĺínyzatunkatés a20I5. évi kozmeghallgatásra észrevétellelfordult hozzźnk.
Idősbaľát onkormányzatként ďapvető és kiemelt célunk a kerĹiletben élő idős emberek támogatása, mindennapjaik megkönnyítése és szabadidejĹik kellemesebb eltoltésének biztosĹ
tása.

Az elmúlt évekbęn számos

iđősbaľátdöntést hozott az onkoľmtnyzat, amelyek kiďakítása
soriín mind-mind figyelemmel volt a kerületi szépkorri lakók igényeiľe. A kenileti időseket

munkanapokon ingyenesen szállítjuk szakrendelésekre és okmányiľodába, az ,,Idősbaúi
Péntek" és az ,,Ingyenes Sztíröszombat,, immĺáĺ hatodik éve működik sikeľesen. Az,,Ingyenes Sztíľőszombať, alkalmával a józsefvátosiak minden hónapban egy szombaton téľítésmentesen vehetnek részt ktilönböző orvosi vŁsgďatokon, sziĺľéseken.Az onkoľmĺínyzat
ingyenes szo|gáltatźskéntbiaosítja az idősek részéreajelzorendszeresházi segítségnyújtást
is, amelynek keretében a lőzsefuźtrosi Szociálís Szolgáitató és Gyeľmekjóléti Központ munkatarsai 24 őrás ügyeletben fogadják az iđős,beteg emberek segítségkérő hívásait, jelzés
esetén gondoskodnak a bajbajutottak ellátásaról. Ennek keretében gondoskodik az onkoľményzat saját lakókömyezetiikben azokłől' az idősekľől, akik önmaguk e||átásáranem képesek. A sza|rképzett gondozónők a hét minden munkanapjrín igyekeznek kellemesebbé és
élhetőbbé teĺľrigondozottjaik mindeľurapjait. Segítségetadnak például abevtsáĺ|źlsban, ügyintézésben, a győgyszer felíľatásában és kivláĺtastlban, az étkezésben, a fiĺrdetésben, a men1.ális gondozásban. Az ellátáséľt jövedelemaĺányos téľítésidíjat kell fizetru.

A

szociális és gyeľmekjóléti ellátás teľĺileténnyújtandó pénzbeli, természetbeni támogatások, vďamint személyes gondoskodást nýjtó ellátások foľmáinak rendszerét is átalakítottuk, hogy a támogattls a valóban rászoruló emberekhez jusson el. A módosításoknak kcĺ|082 Budapest. Baross u.63-67..Teleíon:06 | 459 2|00 . E.mai|:po|garrnestel@jozseńraros.hu . wwwjozseń.zros'hu
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szönhetően

azuj szociális támogatási rendszer igazságosabbá és átlćĺhaÍőbbá vált, csökkent

a segélyekkel visszaélők száma

is'

A szociális

tĺímogatási rendszer áta|d<ításáĺál külön hangsúlyt helyeztiink a keľiileti idősek
tźmogatasára, a gyógyszertćtmogatéts esetében más jogosultsági feltételek kerültek meghatá.
tozásra a70 év a|atti,70 év fęlętti, 80 év feletti kérelmezők számtra.

Az onkormźnyzat a nappali ellátás

keretében igyekszik minél mozgalmasabbá és színesebbé

tenni a kerületi idősek mindennapjait, amiľől Józsefuaros jelenleg öt, ingyenesen látogatható
idősklub keretében gondoskodik. A klubokba a társaságra vágyő aktív nyugdíjasok jaľnak.
Van olyan klub, ahol kreatív szakkörök mĺĺködnek és van olyan, amely kcizösségi keľtet
gondoz. Az idősklubok elérhetőségei a következók:

.
.
.
.

Ciklámen Időskorúak Kĺubja - 1081 Budapest, II. János Pál pápa t& |7, Telefon:
+36 (1) 333-1727
Víg otthon ldőskoľúak Klubja - 1084 Budapest, Víg u. 18. Telefon: +36 (1) 3134198
oszikék [dőskorúak Klubja - 1082 Budapest, Baľoss u. 109. Telefon: +36 (l)
313-8073
Reménysugar Időskoľúak Klubja - 1084 Budapest, Mátyás téľ4. Telefon: +36 (1)
210-5763
Naprafoľgó Időskoľúak Klubja
334-38s8

-

1089 Budapest, Delej u. 34. Telefon: +36 (1)

orömmel tájékoztatom továbbá, hogy a Képviselő-testtilet mťllt heti, december 3-án hozott
đöntéseéľtelmébenaz onkoľmányzat a f01l6, évben a mát múk<jdő öt klubon felül egy
újabb idősklubot alakít ki a Palotanegyedben, a Baross utca}I. sztrrl a|aÍt.

A kerület vezetése szćtmára fontos, hogy az idősek ťtzikailag és szellemileg is minél tovább

aktívak maradjanak. A tapasztalatok szerint sok idősodő vagy idős ember szeretne még tanulni, ezért a KesztyĹĺgyaľKözösségi Htzban informatikaĹ és nyelvtanfolyamokra iratkozhatnak be.

Sajnálatos tapaszta|a|hogy az idősek gyakľan jelentik a búncselekmények elsődleges célpontjait, különösképpen a trtĺkkĺislopások tekintetében. Erre figyelemmel biĺosítottunk
és áLdozatsegítés Józsefuĺárosban'' címú
lehetőséget a kenileti időseknek a
',Bűnmege|őzés
projekt keretében több alkalommal megszeľVezett ő'nvédelmi oktatáson való ľészvételľe.
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onkormányzatunk idősügyi stratégiájának célja, hogy a keľület szépkorúlakosai érezzék
megbecstilésiinket, hogy ők azok az emberek, akiknek rengeteget k<iszönhetttink a múltban,
akiknek törődünk a jelenével és akiknek a jĺivőjéĺenekünk kell vigyaznunk. Mindezek elis-

meľésekéntJózsefuáros 2013-ban elnyerte az Idősbaľát onkoľmanyzat đíjat'ami jól mutada,
hogy Józsefuáros nemcsak óvja, hanem aktívan gondját viseli a keľületi idős lakóknak'
Budapest, 2015. december 10.
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