Beszámoló

Sáska község falugondnoki szolgálatának 2014 évi tevékenységéről
A falugo d oki szolgáltatás élja a hátrá yos helyzetű, szolgáltatáshiá yos kistelepülések és
ta yák esélyegye lőségé ek övelése, az ott élők életfeltételei ek javítása, a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szo iális alapellátások kiépítésé ek elősegítése, a
települések szolgáltatási fu k iói ak ővítése, a közösségfejlesztés, vala i t a jo
élet i őség elérése. Igé y szeri t a kistérségi közlekedési szolgáltatás a való részvétel.
A falugondnoki szolgálat a Sáska helyi szükségletek alapján
- közvetlen, személyes alapszolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat),
valamint
- az ö kor á yzati feladatok egoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.
A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

A települése életvitelszerűe tartózkodó lakosság, a ely szo iális körül é yei, eze elül
kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan
jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére.
A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
Az elláta dó él soport jelle zői
Sáska település a Balaton-felvidéken, Tapolca-medencében helyezkedik el. A kistelepülés
társadalmi-gazdasági és i frastrukturális sze po t ól egfelelő, /víz, villa y, gáz, sator a
köz űvel re delkezik. A hely e foglalkoztatás az ZA-SA Kft. űködésével egoldott,
szigetelő a yag gyártással foglalkoz ak, őket és férfiakat foglalkoztat ak k . főt. A régi
elöregedett házak egy részét külföldiek, és vidékiek vásárolják, többen abból a célból, hogy
idős korúkra a településre költözze ek. Közigazgatási szolgáltatást hely e e lehet
igé y e ve i, Mo ostorapáti község e
űködik a Közös Ö kor á yzati Hivatal. Nagy
távolságra való tekintettel heti két alkalommal tartanak ügyfélfogadást. Posta nincs a
község e , kéz esítőposta űködik. A háziorvos heti két alkalo
al re del, re delési idő
alatt fiókgyógyszertár űködik. Gyer ekorvosi re delésre Tapol á kerül sor. Óvoda,
iskola i s a község e , a gyer ekek Zalahalápra , és Tapol ára jár ak. Művelődési házzal,
és kö yvtárral re delkezik a település. Falu apkor, idősek apjá , egyé közösségi
rendezvényen hasznosítják a helyiséget. Falugondnoki szolgálat kereté e jelzőre dszer
e
űködik. Házi segítség yújtás a
fő részesül,a kistérési közalkal azottal, vala i t
9 fő go dozásáról a Ba tista Szeretetszolgálat alkal azottja go doskodik. Összese
fő
étkező va . - Idősek appali ellátása e
űködik. Egy élelmiszerbolt van a községben.

2014. évben az alábbi szolgáltatásokat igényelték:

- óvodások Zalahalápra törté ő szállítása
- szociális ebédszállítás
- szakrendelésre , egészségügyi vizsgálatra való szállítás
- hivatali ügyintézésre való szállítás
- postai szolgáltatás segítése
- falunapi rendezvény szervezés, lebonyolítás
- sportnapra, iskolai rendezvényre való szállítás, óvodások eseti szállítása rendezvényre
- bevásárlás, tejmérés, tejhordás
- testületi gyűlésre, társulási eg eszélésre való szállítás
- u kahelyre illetve, u kahelyről való hazaszállítás
Sáska közigazgatási területén a fent említett szolgáltatásokat 2014. november 30-ig az
alábbiak szerint vették igénybe:

Óvodai szállítás: 16 fő
Szociális ebédszállítás: 20 fő
Szakrendelésre, vizsgálatra szállítás: 7 fő
Hivatali ügyintézés: 6 fő
Postai szolgáltatás segítése: 6 fő
Rendezvényre való szállítás: 18 fő
Óvodások, iskolások eseti szállítása: fő
Bevásárlás, tejhordás:
fő
Testületi gyűlésre, társulási eg eszélésre való szállítás: fő
Mu kahelyre illetve, u kahelyről való hazaszállítás: fő
Tisztelettel kére a falu lakosságát és a képviselő testületet, hogy a 2014. évi beszámolómat
elfogadni szíveskedjenek.

Sáska, ,2014. november 26.

Preininger Róbert
falugondnok

