Idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között
Oktatás idősek számára

Somogy megye hátrányos helyzetű vidékein lévő települések idős emberei számára nyújt
lehetőséget és segítséget a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ, Nagyatád keretén belül
működő IDŐSEK OTTHONA.
Mivel tanulóink szociálisan igen fogékonyak az idős emberek életvitele iránt, ezért 31
tanulónk élt azzal a lehetőséggel, hogy támogassa az otthon lakóit különböző területeken,
mivel a „Közösségi Szolgálat” keretein belül is már jól működő tevékenységrendszert sikerült
kiépítenünk.
Területeink: -

idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (16 tanuló)
oktatás idősek számára (15 tanuló)

Tanulóink heti rendszerességgel (3 alkalommal) látogattak el az otthonba, hogy az idősek
mindennapi életébe „kis színt” vigyenek. Általában azokra a napokra esett a választás, mikor
a diákoknak kevesebb volt a tanulmányi kötelezettségük. (hétfő, szerda, péntek, illetve az
őszi szünet).
Az első találkozás alkalmával a gyerekek tájékoztatást kaptak arról, hogyan kell viselkedni,
illetve bánni az idős emberekkel, s probléma esetén kihez fordulhatnak.
Természetesen ekkor készült el az a beosztás is, hogy mely lakót melyik tanulópár
„gondozza.”
Tevékenységi területeink a következők voltak:
-

idős emberek felügyelete a szabad levegőn
tolószékes betegek kikísérése a parkba
közös kertészkedés (udvartakarítás, rendezés, levélsöprés…)
felolvasás, beszélgetés
társas, - ill. kártyajátékok

Hasonlóan nagy népszerűségnek örvendett tanulóink körében az „Oktatás idősek számára”
meghirdetett program is.
Az eljárás rendje itt is megegyezett az előbbiekben leírtakkal. Miután a tanulók felvették a
kapcsolatot az érdeklődő gondozottakkal, rendszeressé vált közöttük a találkozás.
Az időseknek nagyon tetszettek azok a „foglalkozások” melyeken a tanulók a számítógép
világának rejtelmeibe vezették be őket.

- E-mailes kapcsolatfelvétel régi ismerősökkel
- kapcsolattartás unokákkal
- játékprogramokkal való ismerkedés (kártya,- és zuhatagjátékok)
- interneten való szörfözés érdeklődési körüknek megfelelően (Erdély….)
A „nyelvtanulás” c. program iránt jóval kisebb volt az érdeklődés. A kezdeti fellángolás az
első nehezebb nyelvtani struktúrák után alább hagyott, de a szavak, kifejezések tanulása
pozitív élményeket jelentett a számukra.

Valamennyi programunk sikeresen zárult. Jó kapcsolat alakult ki a tanulók és az idős
emberek között. A program legnagyobb hozadékának azt tartjuk, hogy a kapcsolat nem szűnt
meg közöttük. Több tanulónk is visszajárt hozzájuk, s szeretetteljes viszonyt ápol velük mind
a mai napig.

