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Típusa:

Idősek otthona intézmény /45 fő/

Fenntartója:

Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

/13 mellék/

(9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.)
A Szent Angéla Otthon fenntartója 2022.01.07-től a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór
Perjelség.
Előzmények:
Az államosított egyházi ingatlanok tulajdonjogának rendezése során az 1990-es évek elején A
Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend visszakapta korábbi épületeinek egy részét,
köztük a győri Apáca utcai iskolaépületet, melyben jelenleg a Prohászka Ottokár katolikus
iskola működik. 1993-ban visszaadásra került a rendház épülete, melyben egy 40 fős
leánykollégium, és 1998-tól az idős orsolyita nővérek részére egy 20 fős szociális otthon
kapott helyet.
Újabb épületrész visszaadását követően 2004-ben lehetővé vált az otthon bővítése, így a
férőhely szám 45 főre bővült.
Intézményünk célja a rászoruló idős emberek számára biztonságos, meghitt környezetben,
keresztény szellemben biztosítani a tartós lakhatást, étkezést, ápolást-gondozást, szociális és
mentális ellátást. Mindezek mellett az egyéni érdeklődések figyelembevételével történő
szabadidős tevékenységek megszervezését.
Az intézmény a Szent Anna templommal és a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és
Kollégium Szent Orsolya Leánykollégiummal közös épületben helyezkedik el.
Az 1998-ban létesült otthon területén egyágyas, mosdóval ellátott szobák vannak. Itt a fürdőés WC-helyiségek a folyosóról nyíló vizes blokkokban találhatók.
Az újonnan kialakított részben három szinten egyágyas, illetve kétágyas szobák vannak,
melyhez egy közös előtérből nyíló fürdőszoba tartozik. Minden emeleten teakonyha, a

közösségi programokra, illetve a vendégek fogadására pedig 3 társalkodó áll a lakók
rendelkezésére. Az akadálymentes közlekedést két lift és egy lépcsőjáró szerkezet biztosítja.
A fenntartó az intézményi szobák 50%-ra, (egyágyas szoba és kétágyas szobák esetében) kér
belépési hozzájárulást, melyet fenntartói határozatban rögzít. Jelenleg a belépési díj
egyágyas szoba esetében 4.000.000.-Ft, kétágyas szobánál 2.500.000.-Ft.
Az egyszemélyes szobák nagysága 12 – 14 m2, a kétszemélyeseké 16 – 18 m2. A fürdőszobák
5 – 6 m2, az előszobák 6 – 8 m2 nagyságúak.
A szobákban nővérhívó jelzőberendezés, telefonvonal, televízió csatlakozási lehetőség van.
A lakószobát a beköltöző – az intézet igazgatójával egyeztetve – saját bútoraival, használati
tárgyaival rendezheti be.
A Szent Angéla Otthon:
-

napi legalább háromszori étkezést, orvosi javaslatra kímélő és diétás étkezést,

-

egészségügyi alapellátást,

-

24 órás nővéri felügyeletet, ápolást és gondozást,

-

alap gyógyszerellátást,

-

a házirendben foglaltak szerint a ruházat mosását, javítását,

-

heti egy alkalommal csoportos, szükség esetén egyéni gyógytornát,

-

a szabadidő kulturált eltöltésének megszervezését, segítését,

-

a hitélet gyakorlásának lehetőségét

biztosítja lakói számára.
A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj napi összege: 4.600, - Ft/nap,
demens ellátásnál: 4.800, - Ft/nap (minden hónapban az adott hónap tényleges ellátási
napjait vesszük alapul.) A térítési díj fizetését a tartásra képes és köteles hozzátartozó is
átvállalhatja.
Intézményünkről, az otthonba történő bekerülés feltételeiről, a felvételt megelőző
teendőkről felvilágosítás kérhető munkanapokon 8 – 12 óra között a 06-96-524-758/105
melléken, 06/30 594-1042 mobilszámon vagy személyesen.
Intézetünk munkaidőben naponta megtekinthető, de célszerű időpontot egyeztetni az
otthon vezetőjével a fenti telefonszámon.
Udvardy Zsoltné
Intézményvezető

