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A Xavér utcai Idősek Otthona Pécs belvárosi részén helyezkedik el, személyautóval és 

tömegközlekedéssel egyaránt jól megközelíthető helyen. Intézményünkben 88 személy 

(nemenkénti megosztásban: 61 nő és 27 férfi) teljes körű ellátására van lehetőség. Az idősek 

ellátása 3-4 ágyas szobákban az intézmény főépületében két külön osztályon, illetve az 

udvaron elhelyezkedő paviloni részen történik. A kulturált és változatos időtöltésre az 

intézmény parkosított udvara, társalgója és foglalkoztató helyisége kínál lehetőséget. Minden 

lakószobában televíziót és hűtőszekrényt biztosítunk ellátottaink számára. A 

hozzátartozókkal, külső kapcsolatokkal nem rendelkező lakóink számára patronálók 

támogatását szervezzük.  

 



 

 

Az ápolás-gondozás és az egészségügyi ellátás mellett kulturális és szórakoztató programok 

szervezésével igyekszünk színesíteni lakóink hétköznapjait, amelyek az alábbiak: 

 aktív és passzív zeneterápia 

 fényterápia 

 csoportos, egyéni beszélgetések 

 újságfelolvasás, könyvtárhasználat 

 biblia-órák, egyházi ünnepek szervezése 

 ülőtorna 

 manuális foglalkoztatás: gipszképek, üvegfestés, mézeskalács-készítés, faliújság 

szerkesztés, képek színezése, festése, akrill-festés 

 színházi előadásokon, koncerteken való részvétel 

 ismeretterjesztő előadások szervezése 

 névnapok közös köszöntése 

 kirándulások szervezése 

 



 

A mentálhigiénés munkatársak és a foglalkoztatás-szervezők rendszeresen szervezett 

programokkal is gondoskodnak az ellátottak mentális egészségének megőrzéséről, illetve 

javításáról. 

 

Az intézmény által rendszeresen szervezett programok: 

 

 

 

 farsangi bál 

 nőnapi rendezvény 

 anyák napi megemlékezés 

 csatlakozunk a város nagy rendezvényeihez  

 társintézmények programjain rendszeres részt veszünk  

 majális 

 kerti partik 



 

 szüreti bál 

 ünnepek szervezése karácsonykor, húsvétkor 

 mikulás napi bál 

 a keresztény kultúrkör ünnepei 

 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az intézményben élők továbbra is a társadalom hasznos 

tagjainak érezzék magukat, valamint, hogy enyhíteni tudjuk az időskorral együtt járó 

elmagányosodást, elszigetelődést, társadalmi kirekesztődést. Ennek érdekében az intézmény 

gondoskodik az ellátottak szocioterápiás foglalkoztatásáról: 

 



 
 udvartakarítás 

 kertészkedés 

 bevásárlásnál segítség 

 hulladéktároló edények hordása 

 lakótársaknak való segítségnyújtás formájában 

Az ellátottak foglalkoztatásokban való részvétele önkéntes.  

 

Ellátottaink részére segítséget nyújtunk szociális ügyeik intézésében. 

 lakcímbejelentés 

 közgyógy-igazolványok igénylés 

 különböző támogatások, járadékok igénylése (pl. fogyatékossági támogatás, vakok 

személyi járadéka stb.) 

 temetési ügyek intézése 

 jogi tanácsadás 

 gondnokság alá helyezés 

 szükség szerint hátralékkezelések 


