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KÖSZÖNŐ LEVÉL 

A „Mintaprogram a minőségi időskorért” program részeként az Alapítvány Alsómocsoládért gondozásá-
ban a nemzetközi gyakorlatban létező, valamint saját fejlesztésű módszertani programelemek kerültek 
bevezetésre a minőségi időskor megteremtése érdekében az „Őszi Fény” Idősek Otthonában. A progra-
mok között szerepeltek szemléletformáló, egészséges életmódot bemutató és bevezető, közösségfejlesztő 
és hagyományőrző programok egyaránt. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Őszi-Fény Alapítvány kuratóriumi elnökének Dávidné Varga 
Rózsának, az Alsómocsoládi Sport Egyesület elnökének Hörnyéki Rolandnak és gazdasági vezetőjé-
nek Mészáros-Taller Mariettának, valamint Borissza Katalinnak az együttműködésért, a közös 
ügyünk iránti elköteleződésért és hitért, ami áthatotta minden rendezvényünket, megalapozta azok sike-
rét. Köszönet illeti az intézményvezetőt, Pitzné Keller Anitát és azokat a szakdolgozókat -
  nővérkéket, mentálhigiénés gondozót, konyhai személyzetet - akik bíztattak minket és jelenlétükkel, 
kedves szavaikkal emberibbé, közösségibbé tették az együtt töltött alkalmakat. Szeretnénk megköszönni 
a résztvevő idősek nyitottságát, rugalmasságát és szeretetét, amelyet a program alatt oly sokszor megta-
pasztaltunk. Köszönjük, hogy befogadtak minket és így részesévé válhattunk egymás életének! 

Az Alapítvány Alsómocsoládért kuratóriuma nevében Balogh Anikó elnök 

LÉLEKEMEL Ő IDÉZET 

Amikor megérted, hogy hiteid is teremtmények, amelyeket korábban szerzett tapasztalatok alapján te 
magad hoztál létre, akkor rájössz, hogy azok megváltoztathatóak, hajlíthatóak, formálhatóak… 

…Ha pedig valamelyik hited a felszínre jutott, akkor az a hit, avagy gondolat -  

UGYANIS EGY HIT NEM MÁS, MINT EGY GONDOLAT,  
AMIT KORÁBBAN GONDOLTÁL, S AZÓTA IS GONDOLSZ hasonló gondolatokat fog vonzani.  

Ezt nevezzük a “VONZÁS TÖRVÉNYÉNEK. 

Esther és Jerry Hicks 
Új életet kezdhetsz! 
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„Őszi Fény” Idősek Otthona ÉPÜLETBŐVÍTÉS ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA - képekben 

2017. április 22-én megtörtént a szalagátvágása az alsómocsoládi idős otthonnak, mely építési beruházá-
sa 2016. július 29-én kezdődött és 2017. február 10-én ért véget. Hallottunk tanulságos mesét, köszönő 
beszédeket és mind az idősek és helyi lakosok örültek az építkezés végének.  

Mert valaminek a vége, mindig egy új kezdet…….. 
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ESZKÖZÖK 

A projekt részeként közel 22 
millió Ft értékben eszköz 
beszerzés valósult meg. A 
műszaki berendezések, 
konyhatechnológiai eszkö-
zök, lakberendezési tárgyak 
és fitnesz eszközök mind az 
időseket szolgálják, melyek 
üzembe helyezése 2017. má-
jus 1-vel történik.  

KERTÉSZETI SZOLGÁLTATÁS 

Alsómocsolád Község Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött a dombóvári székhelyű TAGE Kft
-vel, az „Őszi Fény” Idősek Otthona területén kertészeti szolgáltatások teljesítésére, melynek keretén 
belül fásításra, virágosításra és növények ültetésére kerül sor. Néhány előtte és utána készült fényképen 
látszik a hatalmas változás.  
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Kiadó: Alsómocsolád Község Önkormányzata 

E-mail: norvegpalyazat@alsomocsolad.hu  

http://alsomocsolad.hu/   http://www.manorquality.eu/ 

https://www.facebook.com/Mintaprogram/ 

Lezárult egy nagy projekt. A "Mintaprogram a minőségi időskorért" pályázat a végéhez ért. 

A pályázat sikeres megvalósításához csapatmunkára, összefogásra, sok-sok szervezésre, együttműködés-
re és rugalmasságra volt szükség. 

Szeretném megköszönni valamennyi képzési helyszínként szerepet vállaló Intézménynek, hogy lehető-
séget adtak arra, hogy kollégáink szakmai továbbképzésére a hozzájuk legközelebb eső székhelyen ke-
rülhessen sor. 

Külön köszönet 

•  Szűcs Attila András igazgató úrnak és Németh Orsolya vezető ápolónak– Szent Lőrinc Gondozó 
Otthon Pécs. 

•  Pál Mária igazgató asszonynak és Kovács István igazgató helyettesnek - Tolna Megyei Integrált 
Szociális Intézmény, Szekszárd. 

•  Tóth László Norbert kirendeltség igazgató Úrnak – Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Somogy Megyei Kirendeltség. 

Köszönetet szeretnék mondani valamennyi intézményvezetőnek, hogy a projektünkben részt vettek, hoz-
zánk továbbképzésre kollégákat delegáltak, hiszen ennek eredményeként teljesülhetett a kitűzött cél. 

Köszönöm minden egyes szakmai kollégámnak, hogy ilyen remekül helyt álltak a pályázat ideje alatt és 
segítettek! Minden háttérben és előtérben dolgozót köszönet illeti! 

Kiemelném Időseink türelmét és hálás vagyok, hogy a pályázat ideje alatt, az építkezés során előforduló 
nehézségeket, ilyen végtelen türelemmel és segítőkészséggel fogadták. 

A pályázat akkor érte el az igazi célját, ha a régióban dolgozó kollégákkal nem ér véget a szakmai 
együttgondolkodás a pályázat befejezésével. 

Invitálok minden szakmai vezetőt, intézményvezetőt, hogy továbbra is folytassuk ezt a jó hagyományt és 
dolgozzunk együtt, gyűjtsük össze egymás jó gyakorlatait, beszéljünk és konzultáljunk továbbra is, hi-
szen mindannyiunk közös célja egy minőségi és időseink aktivitását elősegítő gondozás és ápolás meg-
valósítása! 

Pitzné Keller Anita 
intézményvezető 

„ Őszi Fény” Idősek Otthona 
Alsómocsolád, Rákóczi utca 74. 
pitzne.anita@alsomocsolad.hu 

30/567-1083, 72/560-109 

KÖSZÖNŐ LEVÉL 


