
Id sek otthonai
A Szociális Bizottsdq jelenté se a Magqarorszrigí  Né metek Országos Önhorrndnqzatdnah

egq adatf elvé tel tapasztalatair l

A Szociális Bizottság 1999 tavaszán döntött arró],
hogy egy adatlap kiküldé sé Vel tájé kozódjk a magyar-
országi né met települé seken m köd  ,)d sek Otthonai"
tapasztalatairó], problé máiról é s fejleszté si elké pzelé -
seir l, fu é rintett települé si é s inté zmé nyi kör megha-
tározása nem nevezhet  kónny nek, s nem is állí that-
juk bizonyossággal, hogy sikerült te]iesen felté Iké pez,
nünk a né met kisebbsé giek által is lakott területeken
m köd , az id sek ellátását vé gz  inté zmé nyeket,

A SzociáIis Bizottság számára azok az Otthonok is-
mertek, amelyek a BMI (Né metolszág Belügyminiszté -
uma) támogatását é lvezté k 1996-1998 között, illet-

ve, amelyek l999,ben támogatási igé nyt nyú ltottak be
Id sek otthona felszerelé sé re é s eszközellátására. Az
Országos Önkormányzat l999. málus l8-i nyilvántar-

Összessé gé ben az Orszd.gos Önkarmánqzatnál nailvántar-
tott inté zmé nl1ek 77 százalé káról nuertünk iní Ormdciókat, a
felmé ré s eredmé nyeit tehát reprezentatí Vnak tekint-
n et lU l(,

Az ld sek Otthonainak területi megoszlását illet -
en a következ k é rdemelnek em]í té st:

Budapesti lnté zmé nyek (23 né met kisebbsé gi önkor-
mányzat m ködik a f városban) alapvet en nem sze-
repeInek a nyilvántartásban, ezek nem igé nyeltek,
nem kaptak BMl-támogatást. Ugyaní gy fehé r foltot ie-
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tása Szerint l99ó,l998 köZött neg],^,/enöt ld sek ott-
hona ré szesült a _BMI támogatásában, ezek közül
negyvenkett  olyan települé sen talá]ható, amelyben
m ködik Né met Kisebbsé gi Önkormányzat, l999-ben
további tiZenhé t települé sr l é rkezett támogatási ké -
relem, Alapvet en a már m köd , ill, BMl-támogatás-
ban ré szesü]t ,,Id sek Otthonai" voltak azok, ahová a
Szocjális Bizottság által összeállí tott adatlapot, a Re-
gionális Irodák köZvetí té sé Vel, eli uttattuk, Összesen 48
adatlap é rhezett uissza a Regionális lrodákhoz,

Az aiábbi áttekint  táblázat nem pusztán a beé rke-
zett adat]apok megyei megoszlását kí vánia bemutat-
ni, hanem ezek keresztü] arra is fölhí vla a figyelmet,
hol, mely megyé kben, ré giókban mutatkoznak í ehé r fll-
tok az idí sek inté zmé nyes szü:iális ellátását illetí en.

Az ld sek Otthonainak megoszlása megyé k között az Országos Önkormányzat nllvántartása
é s a beé rkezett ké rd í vek alapián:

Megye Kisebbsé gi
Önkormányzatok száma

ld sek otthonának
sáma a nyllvántarüí s

alapián
Beé rkezett adatlapok

Bé ké s 7 2 2

Bács-Kiskun I7 3 3

Borsod-Abaú |-Zemplé n 8 ] l

Hajdú -Bihar 0 l l

Pest 33 4 4

KomáIom-ESztergom |6 3 3

VesZpré m 37 6 2

Fejé r l5 3 2

VaS l0 4 4

Zala 2 l l

Gy r-Moson-Sopron 10 l ]

Tolna 27 6 4

Baranya 56 27 20

összesen 238 62 48

lent Csongrád (2 önkormányzat) Nóqrád (2 önkormány-
zaí ) Szabolcs-SzatmóI,Bereg í 4 önkormányzat), valamint
Somoqa (3 önkormányzat) megye. Fólté te]ezhetjük,
hogy a szóban forgó f városi kerületekben lé teznek
olyan szociális inté zmé nyek, amelyek né met nemzeti-
sé gi id skorú akat is e]látnak, ahogy az emlí tett me-
gyé kben - legalább a városokban é s a nagyobb, té rsé _
gi szerepet is betölt  települé seken - m ködnek jd -
seket gondozó, S ellátó otthonok, klubok, (Ez utóbbi-
ak számát ötre becsüiiük aZ é rintett települé Seken )



,,Id sek Otthonai" legnagyobb számban é s - a ki-
sebbsé gi önkormányzatokhoz viszonyí tott - arányban
a dé l-dunántú li ré gióban, azon belü] is Baranya me-
gyé ben lé tesültek, A másik oldalon szinte mindenütt
fölt n  aZ ilyen tí pusú  inté zmé nyek hiánya, ritkasága,
különösen É szaft-Dunántú Ion é s Pest megyé ben, Felté te-
lezhetjük, hogy e települé skörben is m ködnek idóse-
ket ellátó inté zmé nyek, s ezek azé rt nem jelennek meg
az Országos Önkormányzat nyilvántartásában, mert
nem folyamodtak támogatásré t. A (sikeres) pályáza-
tok nagy száma egyé rtelm en összefügg az egyes me-
gyé k né metsé gé nek szervezettsé gé vel, s ett l el nem
választhatatlan informáltságától, é rdeké rvé nyesí t 
ké pessé gé t l. A Baranya megyé ben é l  né met kisebb-
sé g ebb l a szempontból közismerten egyedülálló
er t ké pvisel, Az e tekintetben megnyilvánuló arány-
talanságok mé rsé k]é se mindenké ppen fontos feladat;
ahol az a]ulról é pí tkezé s nem elé g er s - s ez a leg-
több megyé r l é s ré gióról is elmondható -, ott az or-
szágos é s regionális szint  inté zmé nyek (regionális
irodák, szövetsé gek) szerepé t szüksé ges nöVelni aZ in-
tegráció é rdeké ben,

A Sikeres pályázati ré SZVé tel termé szetesen össze-
függ azzal, hogy Baranyában már a rendszewáltás
é veiben is aktí v egyesületi, közössé gi é let jellemezte a
né met nemzetisé gi falvakat. Ebben a megyé ben már
l994-ben is Viszonylag nagy számban alakultak meg
kisebbsé gi önkormányzatok, Mindez az,,Altentages-
státte-prgolammal" annyiban függ össze, hogy az,
szándé ka szerint l995/96-ban törté n  indulásakor
azokra a települé sekre igyekezett - s termé szetesen
tudott csak - figyelni, amelyeket a civil szfé ra aktivitása
jellemzett, illetve ahol már m ködtek kisebbsé gi ön,
kormányzatok, A másik olda]: Veszpré m é s PeSt me-
gye ritkás ellátottsága azzal függ össze, hogy ezen me-
gyé kben a kisebbsé gi önkormányzatok többsé ge a
második ciklusban aIakult meg.

A m ködé s í elté teleí

Az id sek otthonainak felé t (24) a kilencvenes é vek,
ben alapí tották. 1960-1970 köZött hat, l970,1980 kö-
Zött né gy, l980-1990 köZött nyolc inté zmé ny lé tesült
(ó esetben nem kaptunk Választ a ké rdé sre), Az ottho,

Az id sek otthonai alapvet en eleget tesznek a tör-
vé nyben ei í rt ellátási kötelezettsé gnek, az id sek é t,
kezteté se é s aZ otthoni segí tsé gnyú jtás, ápolás mei-
lett ugyanakkoí  az otthonok többsé ge egyú ttal - né -

nok lé trejötté t a szociális tórVé ny l993-as hatáJyba lé -
pé se ösztönöZte (a szóban forgó huszonné gy inté z-
mé ny közül mindössze egy lé tesült l993 el tt), a szo-
ciális é tkezteté st é s a házi segí tsé gnyú jtást is kötelez 
alapellátások közé  sorolva, A lé tesí té st, a m ködé s
kezdeté nek ideié t illet en azonban a BMI l995l9ó-ban
elindult finanszí rozási programja is meghatározó sze-
repet iátszott.

AZ otthonok több mint felé nek (28) fenntartója te-
lepülé si önkormányzat, ké t esetben a települé si ön-
kormányzat is, Né gy telepüié sen a helyi é s a kisebb-
sé gi önkormányzat köZösen üZemelteti aZ inté zmé nyt,
A kisebbsé gi önkormányzat önállóan 5 faluban m -
ködtet ie az otthonoknak, Három egyé b megoldásra
is akadt pé lda, ahol a református egylráz; kisebbsé gi
önkormányzat é s katolikus egyház; a telepü]é si é s a
kisebbsé gi önkormányzat né met egyesülettel karöltve
m ködteti az inté zmé nyt, A települé si önkormányza-
tok inté zmé nyfenntartó szerepé nek trllsú lya sem szo-
rul magyarázatra, hiszen - tú l azon, hogy a szociális
alapellátás önkormányzati feladat - a kisebbsé gi ön,
kormányzatok nem rendelkeznek elegend  anyagi esz-
közzel az otthonok m ködteté sé re, Dönt en olyan
otthonok eseté ben vállalkoztak e feladatra, amelyek
klubszer en m ködnek, s amelyek szolgáltatásait ke-
vesen veszik igé nybe, s í gy állandó fizetett munkatárs
alkalmazására sincs szüksé gük,

Ami az alkalmazottakat illeti: 38 inté zmé nyben dol-
gozik fizetett munkatárs - iavaré szt ápolók, gondozó-
n k, orvosok, technikai alkalmazottak, összesen 252
f , Önké ntes segí t kr l nyolc esetben tettek emlí té st
(számuk l9 f ), Az id sek otthonainak munkaer -elIá,
tottsága megfelel  szint nek mondható; átlag 6-6 fi-
zetett alkalmazott dolgozik egy-egy inté zmé nyben, Az
átlag mögött termé Szetesen ie]ent s különbsé gek hú -
zódnak, hisz a kistelepülé seken 1- l ember el tudia lát-
ni a feladatokat, ezzel szemben a komplex - dönt en
városi - szociális rendszerbe integrálódó, né ha regio-
nális szerepkört ellátó inté zmé nyekben 25-30 alkal-
mazott is dolgozik. A megfelel  szint  ellátottságra
utal az is, hogy a fejleszté si elké pzelé sek között csu-
pán ké t esetben szerepel az alka]mazottak számának
növelé se, az inté zmé nyi szo|gáltatások b ví té sé vel
öSSZefüggé sben.

A leggyakrabban blztosí tott alapellátás é s szolgáltaüások,

hol kizárólag - klubké nt, az id sek közössé gi é leté nek
szí ntereké nt m ködik, a nem köte]ez  feladatok kö-
zött, az id s emberek egé szsé gi állapotából fakadó
igé nyeknek megfelel en, kiemelked  helyen szerepel

Alapellátás (em té s gyakorlsága I Szolgáltatások (emlí té s gyakorisága)

É tkezteté s (32 ) Szakorvosi ellátás (20)

Klubfoglalkozás ( l7) Manik r, pedik r, masszí rozás ( l4)

HáZi segí tsé gnyú jtás ( l4) Fodrászat (l3)

Nappali ellátás (9)

orVosi ellátás (9)
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a 1szak;orvoii ellátás - s ide sorolhatjuk az egé szsé g-
ügyi el adásokat (4 eset), a mentális gondozást (3

eset), ill, az otthonokban megszervezett vé rnyomás-
mé ré st, fizikoterápiás kezelé st (1-1 emlí té s) -, ám leg,
alább ennyire fontos szerepet iátszanak a szemé lyes
higié né t, az id sek jó közé rzeté t el segí t  szolgáltatá-
sok, amelyek kiegé szülhetnek a fürdé siifürdeté si lehe-
t sé gekkel is az otthonon belül (9 esetben emlí tet-
té k),

Az id sek otthonai köZül tizenhé t csupán egyfé le,
további hat ké tfajta alapellátást nyú jt, amelyek az é t-
kezteté st é slvagy klubfoglalkoztatást jelentik. Csupán
hé t olyan inté zmé nnyel találkozunk, amelyekben 4-ó
fé le alapellátást vehetnek igé nybe a rászorulók, Ezek
városokban m ködnek, s az orvosi ellátást, va]amint
né gy esetben a bentlakást is alapellátáské nt nyú jtják,
Tizenhárom otthonban nem emlí tetté k, hogy bármifé -
le szolgáltatást is nyrijthatnának tagiaiknak, s ugyan-
ennyi otthonban kí nálnak mindössze egyfaIta szolgál-
taiást. A nagyobb,4-5 fé Ie szolgáltatást is felkí náló
inté zmé nyek (számuk 9) is városokban, körzeti szelep,
kör  települé seken mú ködnek,

Az ld sek otthonai által nyú itott ellátásokat é s
szolgáltatásokat igé nybe vev k köré t számszel en
nem tudjuk pontosam meghatározni', az adatlapok ki-
tölt i által közö]t adatok orientáló |elleg ek, Ezek sze-
rint az alapellátást összesen 3529 embel veszi igé ny-
be rendszeres jelleggel, ami egy inté zmé nyre vetí tve
átlagosan 75 id s embert jelent. A szolgáltatások ese-
té ben ez a szám l78l szemé ly, az átlagos é rté k 54, Ké t
kistelepülé sen jelezté k, hogy az áilandó ellátottak
száma nem é ri el a l0 f t, l0-30 id s embert lát el l5
inté zmé ny, l3 otthonban 31,70 közötti az átlagos lé t-
szám, majd egy ugrás következik, a következ  kategó-
riában a több mint 100 szemé llt elIátó inté zmé nyek
következnek, Az inté zmé nyeknek csupán egy ré szé ben
nyí lik lehet sé g arra, hogy az alapellátási formákat é s
szolgáltatásokat alkalmilag is igé nybe vegyé k. Hu-
szonnyolc otthonban l7l l (át]ag ól) ilyen szemé lyr l
tettek emlí té st.

Az Id sek Otthonaiban rendszeresen é s alkalmilag
megfolduló emberek átlagé letkora 70 é v, közöttük a
fé rfiak mindössze 26,8 százalé kos arányban ké pvisel-
tek, a többsé g, 73,2% n . Az adatlapok tanú sága sze-
rint aZ otthonok alapvet en az id s né met nemzetisé -
giek igé nyeit elé gí tik ki, s az otthonokat látogató nem-
Zetisé giek aránya megfelel aZ é Iintett települé sen be-
lüli arányuknak is,

Az otthonok által kí nált ellátások é s szolgáltatások
igé nybe vel i közül ké t esetben 100 százalé kra becsü]-
té k körükben a né met nemzetisé giek arányát, Tizen-
nyolc inté zmé nyben 75"/"-nál is magasabb az arányuk,
nyolc otthonban pedig az id sek legalább fele tartozik
e származási közössé ghez, Az Id sek Otthonainak
több mint felé ben tehát a né met nemzetisé g ek al-
kotják az id sek dönt , de legalábbis meghatározó ré -
szé t. Az inté zmé nyek fennmaradó ré szé ben - tizen-
né gy esetben - arányukat 20-50"/. körülire beCSülté k, s
csak 1,1 inté Zmé ny eseté ben ta]álkozhattunk 20, illet-
ve l0"/o alatti aránnyal. Az utóbbiak közül csak az egyik
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Vezet je jelezte, hogy elé gedetlen a né met nemzetiSé -
giek arányával, amely nem fejezi ki települé sen belüli
sú Iyukat. Úgy vé lte, hogy ezen a ,,né met nemzetisé gi
egyesült lobb pí opagandájával" lehetne |aví tani. Ké t
otthonból jelezté k mé g, hogy a teJepülé sen é l  nem-
zetisé giek aránya alacsonyabb, ám erre egyik esetben
nem kaptunk magyaí áZatot, a máSik adatlap kitölt je
szerint viszont az id sek otthonának m ködé se ,,nincs
összefüggé Sben a nemzetisé gi ké rdé ssel", A tú lnyomó
többsé g tehát ú gy látja, a nemzetisé gi lakosok inté z-
mé nyen belüli aránya hí ven tükrözi a települé sek
nemzetisé gi szelkezeté t, a né metsé g helyi társadal-
min belül sú lyát,

Az ld sek otthonaiban rendszeresek a különböz 
kulturális rendezvé nyek, közössé gi esemé nyek, ezek
jellege sajátos ké pletet mutat, Az inté zmé nyek több,
sé gé ben az általunk ,,hagyományosnak" nevezett kö-
zössé gi alkalmak jellemz ek. A hagyományos ünne,
pek az egyházi é vkör |elen napjaihoz kapcsolódnak,
gyakori az id sek felköszönté se né vnap, SZületé snap
alkalmából, s ide tartozónak vé ijük az id sek napját
is, amelyre minden é vben sor kerüI. A különfé le kul-
turális rendezvé nyeket általában klubformában szer-
vezik. neves el adókat hí vnak meg, vagy é ppen a he-
lyi é nekkart, Ilyen tí pusú  esemé nyekr l 22 inté z-
mé ny számolt be, Valamivel ritkábban, ló esetben
emlí tetté k az id sek számára szervezett kiránduláso-
kat, amelyek hazai fürd helyekre, f városi é s vidé ki
mú zeumokba, szí nházakba vagy zarándokhelyekre
vezetnek, Ugyanakkor fö]t n  - különösen aZ ottho-
nokat ]átogató nemzetisé gi id sek magas arányának
fé nyé ben -, hogy csupán ló otthon jelezte nemzeti-
sé gi rendezvé nyek, esemé nyek többé -kevé sbé  gya-
kori megszervezé sé t. Ezen ellentmondásnak több
okai s lehet, helyi nemzetisé gi egyesületek, kulturá,
iis csoportok hiánya, az egyel re kialakulatlan, vagy
döcög  együttm ködé s a né metsé g hagyományait,
kultú tálát  lZ  szervezetek, inté zmé nyek köZött. Ez
utóbbi feltevé sünket valószí n sí ti aZ is, hogy továb-
bi tizenöt ld sek Otthona mindenké ppen szeretné
,,er sí teni a nemzeti jeIleget", gyakoribbá tennia ha-
gyomány rz  é s hagyományátadó rendezvé nyeket,
együttm ködé st az egyesületekkel, nemZetisé gi óVo-
dákkal, iskolákkal,

Kapcsolatok

Kí váncsiak voltunk arra is, hogy az egyes inté zmé nyek
milyen szervezetekkel, inté zmé nyekkeJ, civil csoporto-
sulásokkal, szemé lyekkel tartanak fenn rendszeres
kapcsolatot.

A települé si é s né met kisebbsé gi önkormányzatok-
kal való kapcsolattartás intenzitásáról é s jellegé r l ez
a táblázaí  nem ad h  ké pet, hiszen itt a rendszeres
munkakapcsolatra, együttm ködé sre ké rdeztünk rá, s
az önkormányzatok jelJegzetesen nem a mindennapi
feladatokban vesznek ré szt, meghatározó szerepet
egyes rendezvé nyek, az inté zmé nyi fejleszté sek finan-
szí rozójaké nt, s mindenekel tt aZ otthonok fenntartó-
iké nt iátszanak, Ezt az állí tásunkat igazolja az is, hogy



Az ld sek Otthonaival együttrn köd k:

A kapcsolatot emlí tetté k (eset) A kapcsolatban é rintett
szervezetek, szemé lyek sáma

Egé szsé gügyi inté zmé ny, orvos 25 32

Egyház, egyházi szervezet 24 36

oktatáSi, m veI dé si inté Zmé ny |4 2|

Települé si önkoí mányzat , 5

Kisebbsé gi önkormányzat |4 l4
NemzetiSé gi önkormányzat 2l 32

Egyé b egyesület 10 14

Civi1 szemé lyek, vállalkozók 5 7

TelepüIé sen kí vüli kapcsolatok I3 24

a megé rkezett inté zmé nyek telIes körben jónak í té lik a
települé si é s kisebbsé gi önkormányzatokkai való kap_
csolatukat.

A nemzetisé gi egyesületekkel - s eZ is utal a kitöl-
té s pontatlanságaira - kedvez bb ké p alakul ki, mint
aZ otthonokban tartott rendezvé nyekné l láttuk, 2l in-
té zmé ny emlí ti, hogy rendszeres kapcsolatban állnak
valamilyen né met egyesülettel, Ez rendszerint közös
rendezvé nyek, klubestek szervezé sé t jelenti, A nemze-
tisé gi oktatásj inté zmé nyek bevonása az otthonok é le-
té ben azonban kí vánni valót hagy maga után; a ha-
gyományokat ismer , dialektust beszé l  korosztály
ré szvé tele a nemzetisé gi nevelé sben nagy fontosság-
gal bí r, amelyre azonban egyel re kevé s pé ldát talá-
lunk az ld sek otthonai köré ben,

]e]ent snek mondható a települé sen kí vüli kapcso-
latok intenzjtása is, ez esetben a szomszé dos falvak-
ban m köd  társinté zmé nyekr l, ritkábban nemzeti,
sé gi önkormányzatokról, egyesületekr l van szó.

Elenyé sz  mé rté kben vesznek ré szt az otthonok é le-
té ben a magánszemé lyek, mindenekel tt a helyi tár-
sada]mak vállalkozói, É rezhet  az igé ny az otthonok
vezet j ré szé r ], hogy e vállalkozókat, els sorban,
mint rendezvé nyek szponzorait nagyobb mé rté kben
mozgósí tsák, Arra a ké rdé sünkre, hogy kikkel kí vánják
fejleszteni aZ együttm ködé st, 22 inté Zmé ny adott Vá-
laszt, ezek szórása, az aktuális hiányoknak megfelel -
en, meglehet sen nagy. Né gy esetben a vállalkozók
szerepeinek a potenciális partnerek köZött, öt inté Z-
mé n:y az egyházza], ill, szervezeteivel szeretné  b ví teni
kapcsolatait, a helyi oktatási é s m vel dé si inté zmé -
nyeket három, a nemzetisé gi vagy más egyesú leteket
né gy, a szakorvosokat három esetben emlí tetté k, mint
olyan partnereket, akikkel az együttm ködé s intenzí -
vebbé  teend . Hat otthonban szeretné k szorosabbra
f zni a szálakat szomszé dos, ill, partnertelepülé sek
társinté zmé nyeivel, valamint nemzetisé g önkormány-
zataival, egyesületeivel.

A helyi nemzetisé gi egyesületekkel, inté zmé nyek-
kel való kapcsolatokról nem nyertünk pontos, el-
lentmondásoktól mentes információkat, Annyi
azonban világosan ]átszik, hogy mind helyi, mind re-

gionális szinten támogatni é s ösztönöZni szüksé ges
az együttm ködé st, a köZöS rendezvé nyeket, progra-
mokat, AZ otthonok a helyi nemzetisé gi egyesületek
é s inté zmé nyek, Valamint a né metsé g különböz  -
helyi, regionális - önkormányzatl, szervezeti szintjei
köZötti együttm ködé sr l ió min sí té st adtak, s a
nemzetisé gi egyesületekr l is csak pozití V é rté kelé -
sek születtek, Ké t esetben ViSZont megfontolandó
válaszokat kaptunk, Az egyik a helyi Begegnungs-
státte é s ld sek Otthona egyaránt m ködik. Az
együttm köd  partnerekre vonatkozó ké rdé sekre
adott vá]aszokban viszont mindössze három eset-
ben emlí tetté k {a ké t inté Zmé ny egy helyütt m kö-
dik, il1, közös rendezvé nyeket szerveznek), Amikor a
kapcsolat min sí té sé re ké rtük a válaszadókat, tizen-
hat inté zmé ny min sí tette jónak (egy nagyon jó,
nak), egy kialakulóban ié v nek az eeyüttm ködé st.
Az egyik otthon vezet ie viszont ú gy nyilatkozott,
hogy nem rendelkezik információkkal, Nem tudjuk
pontosan, hogy ebben az esetben arró] van-e szó,
hogy a kifejezetten a ké t inté Zmé ny köZöiti kapcsolat
mibenlé té re irányuló ké rdé ssel pontosabb válaszo-
kat nyerhettünk volna, vagy arról, ami az egyesüle-
tekkeI összefüggé sben is fölmerü]t, nevezetesen,
hogy az egyes települé seken belül sem zökken men-
tes az információáramlás, együttmunkálkodás a né -
metsé g inté zmé nyei, szervezetei között, Minden-
esetre, e té ren a ieiek szerint akad mé g tennivaló.

Más oldalról az egyes szintek között akadozó kom-
munikáció, információáram lás, s ezzel összefüggé s-
ben, a koordináció hiányosságaké nt kell é rté kelnünk
azt a té nyt, hogy 14 inté zmé ny nem min sí tette a
RegionáliS Irodával való kapcso]atot, ili, jelezte,
nincs semmifé le együttm ködé S a helyi é s a regio-
nális szint között - ez minden ré gióban el fordu]t,
ahogy a fennmaradó otthonok minden ré gióban jó-
nak min sí tetté k az együttm ködé st. Nem tisztünk
annak eldönté se, melyik szint felel s e helyzeté rt,
hisz vé lhet en szemé lyes té nyez k is nagy szelepet
iátszanak az akadozásban; a kommunikáció kiter,
jeszté se, rendszeressé  té tele azonban fontos fel-
adat.
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Forrástí pus összeg Megoszlás
(%)

BMI,támogatás* 470,085 DM (ó1.1l1.050 Ft] 20,7

Más né met források (alapí tvány, testvé rtelepülé s) 34,100 DM (4.43 3-000 Ft) I,5

Magyar kormányforrások (Egé szsé gú gyi Miniszté rium NEKH) 75,240,000 Ft 25,4

Kisebbsé gi források (megyei SzöVetsé g, kisebbsé gi önkormányzat) l80.000 Ft 0,l

Önkormányzati támogatás 94 777 000 Ft 32

Saját er 9.ó78.000 Ft 3,3

Egyé b (magyar é s külföldi egyházi, alapí tványi) 50,430.000 Ft 17

összesen 295.849-050 Ft l00

Feileszté sl í orrások összege é s megoszlása:

- 
^x 

1996-|998. 1lekre vonatkozóan. Mivel az összegek nem mindenütt surepeltek, az Orsz,igos Önkormányzat nyilvántartását
vettiik alapul. A né met valutát l30 í Ointls áron számoltuk át forintra.

Eredrnónqek, gondok

A megké rdezett inté zmé nyek legnagyobb eredmé -
nyüknek egyöntet en lé tezé süket, m ködé sú ket te-
kintik, s azt, hogy az id s emberek megszokták s már
igé nylik az otthonokat, az együttlé tet,

A források megoszlásában mutatkozó sa|átosságok,
aZ egyes tí pusok sú lya tekinteté ben teImé szetes az
önkormányzati pé nzek meghatározó szerepe, hiszen
az inté zmé nyek többsé gé nek fenntartójaké nt aZ inf-
rastruktuIális feileszié sek, a karbantartás rendszeres
feladatai rá hárulnak, s tábIázatban szerepl  összeget
jelent sen megnövelte egy-egy nagyobb beruházás,
az inté zmé ny megé pí té se, b ví té se, (Az adatlapokban
csupán a fejleszté sekre ké rdeztünk rá, a mindennapi
m ködé s költsé geire, bé rekre, rezsire nem,) Figyelem-
re mé ltó, hogy az inté zmé nyek eszközparkjának kiala-
kí tásában a né metolszági, dönt en belügyminiszté ri-
umj támogatások közel azonos sú llyal esnek a latba,
mint a magyar kormányzati források, az elté ré s csu-
pán né gy százalé kos, A források szerkezeté t azonban
jelent sen lorzí í ja az a BMI-támogatás okán mintánk-
ba került református egyházi inté zmé ny, amelynek ié t-
reiötté t egy nyugat-európai egyházközsé g támogatta
kimagaslóan magas összeggeI, de ennek,,torzí tó hatá-
sát" leszámí tva, közelí t a valóságos helyzethez,

Ha az otthonok m ködé se örömteli é s ú dvözölt
té ny a megké rdezettek é s é rintett id s emberek
köré ben?, megoldatlan gondokról, fejleszté si elké pze-
lé sekr l mindegyikük beszámolt. A lakhatás, megé l-
heté s, az álIandó gyógyszerek költsé geinek emelkedé -
se szerepel mindenütt a legIellemz bb problé mák kö-
Zött, mí g aZ egé Szsé gügyi gondok közül els  helyen
á]lnak a szí v- é s é rrendszeri megbetegedé sek, az idós-
kori é rzé kszervi é s ritkábban mentális zavarok, moz-
gásszervi panaszok, az egyé b tipikus problé mák közé
pedig a családi bajokból, a magánybóI ered  gondok
mellé  olyan feladatok kerülnek, mint az id sek ottho,
ni környezeté nek ápolása, karbantartása, ill, minden,
napi ügyeinek inté zé se, Az inté zmé nyek, a maguk né -
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z pontjából, azt hangsú lyozzák, hogy mindezen prob-
lé mákat kezelni tudiák, s amennyiben a Változtatás
igé nye, lehet sé ge fölmerül, ú gy els sorban az inté z-
mé ny a változtatás felté telei között. Az td skorú ak
mindennapi problé máihoz, gondiaihoz az otthonok
els sorban a maguk felleszté si hiányai é s igé nyei fel l
közelí tenek, Termé szetes é rdekül az inté zmé nyen be-
]üli elIátás szí nvona]ának feileszté se, amelyhez adott
esetben a házi gondozási rendszer b ví té se, kié pí té se
is hozzá tartozik, ám nem vé letlen hogy mindazok az
aiánIások, amelyek a szóban forgó l997-eS kutatás vé -
gé n megfogalmazódtak, s amelyek az id sek támoga-
tásának többré teg , ám lé nyegé ben otthoni é letvite]-
hez kötött formáira tesznek javaslatot, nem köszön-
nek vissza az adatlapokon, Mindebb l ,,csupán" az kö-
vetkezik, hogy amikor a Szociá]is Bizottság é s az Or,
szágos Önkormányzat a né met nemzetisé g  id s em,
berek ellátásának fejleszté sé r l gondolkodik, megke-
resve é s támogatva aZ é Iintettek közös é rdekeinek in-
té zmé nyi, szakmai é s pé nzügyi összekapcsolása lehe-
t Sé gé t.

Fejleszté si tervek, igé ryek

A nemzetisé gi ielleg er Sí té sé nek, a né met nemzetj-
sé gi tradí ciók ápolásának, átadásának, a nemzetisé gj
oktatási inté zmé nyekke] é s egyesületekkel való inten-
zí vebb kapcsolattartás szándé ka több összefüggé sben
is nagy hangsú lyt kapott,

Ami az inté zmé nyen be]üli eliátási formák, szolgál,
tatások fejleszté sé t, b ví té sé t illeti, öt otthon jelezte,
hogy bentlakásos inté zmé nnyé  szeretne alakulni, már
meglé v  kapacitásait ez irányba kí vánja feileszteni,
ké t otthonban aZ átmeneti elhelyezé s felté teleinek
megteremté sé r l is gondolkodnak, Huszonöt esetben
az ellátást é s szolgáltatásokat kí vánják b ví teni, Egyik
oldalon az é tkezteté s é s a háziorvosi vizitek rendsze-
ressé  té tele, a szakorvosi ellátás, psziché s gondozás,
dietetikus a]kalmazása, tanácsadói szolgáltatás, n -
vé rhí v  rendszer kialakí tása, a házi betegápolás, se-



gí tsé gnyú itás felleszté se á1l. A másik oldalon pedig a
klubfoglalkozások számának emelé se, a szomszé dos
nyugdí jas klubokka] való kapcsolatfe)vé te1, egé szsé g-
ügyi é s kulturáIis ismeretterjeszt  el adások tartása
szerepel. Egy inté zmé ny ebben az összefüggé sben is
hangsú lyozta a,.né met nemzetisé g kulturális öröksé -
gé nek továbbadása fiataloknak" programját, tizenhé t
otthon nem tervez b Ví té st, vagy az jelezte, hogy az
álta]a nyú jtott ellátásnál é s szolgáltatásnáJ többre
nincs a települé sen igé ny,

Többsé gük számára a fejleszté s alapvet en a m kö-
dé S fe]té telejnek javí tását, az alapellátás é s a szolgál-
tatások b ví té sé t. szí nvonalának emelé sé t cé lozza. A
leggyakrabban emlí tett fei]eszté si szándé kok me]]ett e
körbe taí tozik pl. a gé pkocsi vásár]ása is (4 esetben
emlí tetté k), különösen olyan otthonokban, amelyek
regionális szerepkört ill, nagyobb területet látnak el, A
Magyarországi Né metek Országos Önkormányzatától,
az országos é s regionáJis inté zmé nyekt l az anyagi se-
gí tsé gnyú jtás mel]ett eis sorban az információk é s
sZakmai segí tsé g nyú itását váriák.

Né hánq tanulság ós javaslat

. Az ld sek otthonainak m ködé se önmagában é rté k
é s igen |elent s eredmé ny, kü]önösen azokon a nem-
zetisé gi települé seken - s ez a többsé e -, amelyekben
nem m ködik más, az id seket el]átó inté zmé ny. M -
ködé si felté teleik javí tása, fejleszt  beruházásaik tá-
mogatása a löv ben is fontos í eladat.

. A Szociá]js Bizottság ú gy lát]a, hogy ú i otthonok
lé tesí ié sé nek támogatásáí a is szüksé g van, mindenek-
el tt azokon a kistelepülé seken, ahol hiányoznak a
szociális ellátás alapinté zmé nyei, A né met nemzetisé -
gi települé seken már m köd  szociális, napközi é s
id sotthonok anyagi, szakmai támogatása szinté n el-
engedhetetlen,

o Az ld sek otthonainak fejleszté se, támogatása so-
rán a teiepülé si szinteket dilferenciáltan, a reális igé -
nyeknek é s lehet sé geknek megfelel en kei] kezelni,

. Az ld sek otthonainak támogatása fontos fel-
adat, ám az ],997-es, né met id skorú ak köré ben vé g-
zett felmé ré s ajánlásaira aJapozva, hozzá kell látni
{egyel re, model1-1elleggel), a komplex, az egé szsé g-
ügyj, szociá]is, é letviteli nehé Zsé geket együttesen ke-
zel , els sorban otthoni gondozáson alapuló id své -
delmi háló kié pí té sé hez is, Az Id sek Otthonai ebben
a folyamatban meghatározó szerephez juthatnak,
mint e szociális, ellátó rendszer központjai,

o Az ld sek otthonainak szolgá]tatásait legna-
gyobb számban a né met kisebbsé ghez tartozó id sek
veszik igé nybe, ezek az inté zmé nyek tehát a né met ki-
sebbsé g egyik közössé gi szí nteré t ielentik, Cé lszer -

nek látszik a jöv ben olyan programok meghirdeté se
é s támogatása, amelyek a helyi társadalmak szintjé n
a nemzetisé gi kulturális, szociális é s oktatáSi inté Z,
mé nyek, szervezetek, egyesületek, a né metsé g küJön-
böz  generációinak együttm ködé sé n alapulnak, hoz-
záiárulnak a tradí ciók meg rzé sé hez é s átadásához, a
kisebbsé gi identitás er sí té sé hez,

. Az Id sek Otthonainak többsé ge, ,,fiatal kora", ta-
pasztalatlansága okán több vonatkozásban is szakmai
támogatásra szorul. A té rsé gi Szint  tapasztalatcse-
ré k, szakmai fórumok, közös rendezvé nyek gyakoribb
szervezé se nem csupán a társinté zmé nyekkel való
együttm ködé st, a kapcsolatok gazdagozáSát Segí tené
el , hanem az informácjókhoz va]ó hozzáí é ré s, szak-
mai fell dé s, é rdekvé delem é s - é rvé nyesí té s terüle-
té n is er sí tené  az otthonokat.

o A felmé ré s egyik nem szándé kolt tanulsága sze-
rint javí tani kell a lokális é s regionális - tágabban or-
szágos - szintek köZötti együttm ködé s jelenlegi álla-
potán, aZ otthonok els sorban szakmai jelleg  (támo-
gatási, pályázati lehet sé gekre vonatkozó) informáci-
ókat várnak az országos é s regionális szintekr l, ú gy
t nik, ezek akadozva jutnak el az é rintettekhez, a
Neue Zeitungban megjelen  pályázati felhí vások
mintha nem lenné nek elegend ek. Ki kell dolgozni
egy olyan információs, kommunikációs rendszert,
amely megkönnyí ti az aktuális ügyekben való táié ko-
zódást 1okális szinteken, ugyanakkor a regionálls iro-
dák é s szövetsé gek, valamint az Országos Önkor-
mányzat számára is napraké sz áttekinté s lehet sé gé t
nyú itia a települé seken m köd  oktatási, ku]turális,
szociális inté zmé nyek, szervezetek számát, tevé keny-
sé gé t, Valamint gond]ait-igé nyeit illet en.

váradi Mónika
szocí olóqus

lEGYzETEK
' Hódmez vásáthely, szeged, Máté szalka, Nyí regyháza, Ka-

posvár
'van, akl átlagos számot közölt, van, aki esetszámot, ez

utóbbl eseté n nyilvánvaló, hogy egyazon szemé ly többfé le el-
látást é s szolgáltatást igé nybe vehet.

] E vonatkozásban elmozdülás é í zé kelhet  ahhoz a helyzet-
hez ké pest, amelyet l997-ben vé seztetett el az országos Ön-
kormányzat a né met id skorú  lakosok helyzeté ró. A vlzsgála-
tot vezet  kütató, szé man zsüzsa arí ól a tapasztalatáról szá-
molt be, hogy az id s nemzetisé gi lakosok idegenkednek az
td sek klubiatnak (amelyek az alapellátás teklnteté ben zöm-
mel fedik az ldósek otthona kategóriát) igé nybe vé telé t l,
legalábbts az általa vizsgált ké t kisváí osban, szí vesebben ke-
resik fel a kötetlenebb í yugdí ias klubokat. Az elté ré s oka le-
het az, hogy a szoclálls Bizottság által megké í dezett inté zmé -
nyek iavaré sze a kilencvenes é vek második felé ben alakult -
a ké t szóban í orgó városban elóbb -, s í óké t falvakban, ahol
az ld seknek csupán ez a lehet sé gük nyí llk a társas é letre,
az alapellátások különböz  szolgáltatások tgé nybe vé te|é í e.
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