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1.  Bevezetés 
 
Újszilvás község – lélekszám 2.860 fő – Magyarország közepén, a Duna-Tisza közi síkságon, 
Pest megye déli részén található. A körülötte lévő nagyobb városok távolsága: Szolnok 20 
km-re,  Cegléd 15 km-re, míg a főváros 85 km-re helyezkedik el. A Demens Ellátó Központ 
projekt helyszíne közvetlenül a 3118. számú országos közút mellett található, s a helyszín 
közvetlen is megközelíthető a 311. számú másodrendű főútvonalról. A telek helyrajzi száma 
141/43 hrsz. Újszilvás és a települést övező környezet kedvező természeti adottságai már 
önmagukban is kiváló lehetőséget biztosítanak a rehabilitációs célok eléréséhez. Ki kell 
emelnünk a természet változatosságát, az ipari hatásoktól való viszonylagos érintetlenségét, a 
természeti erőforrások rendelkezésre állását mezőgazdasági vonatkozásban, valamint 
geotermális melegvíz kincs tekintetében. A Natura 2000 területek közé sorolják a Tápió-
vidéken Újszilvás és Tápiógyörgye között található szikes tómedreket. A település 
infrastuktúrája fejlett, a falu összképe rendezett. Fejlett alternatív energiaforrás rendszer 
működik :  2007-ben az Idősek Napközi Otthonát napkollektorral láttuk el, 2011-ben készült 
el településünkön Magyarország legnagyobb naperőműve, éves teljesítménye meghaladja a 
630 000 kWh-t; 2010-ben négy db közintézményünk fűtési rendszerét modernizáltuk 
geotermális energia hasznosításával. 
 
Újszilvás lakosságának mintegy 21%-a 60 éven felüli. Szükségessé vált egy olyan 
érdekképviselet létrehozása, amely a nyugdíjasok érdekeit és igényeit képviseli, továbbá sok 
idős embernek segítségére van a magány az elszigetelődés leküzdésében, sikerélményt nyújt, 
és kultúrát közvetít a közösség számára. A község életébe így új színfoltként került be  2002 –
ben a helyi nyugdíjas közösséget összefogó céllal megalakult a Rozmaring Nyugdíjas Klub, 
amely a mai napig is igen tevékeny klubéletet (pl. kulturális fesztiválok, térségi nyugdíjas 
találkozók, kirándulások, fürdőlátogatások, élőzenei rendezvények, összejövetelek, 
fellépések, stb.) él. A Klubnak mintegy 50 aktív tagja van. A Klubnak fontos szerepe a 
hagyományőrzés, a helyi kultúra elsajátítása, valamint a kultúraközvetítés a generációk 
között. A Faluháza külön helyiséget biztosít összejöveteleik számára. 
Újszilváson működik egy Időskorúak Gondozóháza , ahol a férőhelyeinek száma 16. 
Besorolása: átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. Azaz átmeneti jelleggel folyamatos 
ellátást, illetve éjszakai tartózkodást biztosít azoknak az időskorúaknak, valamint azon 18. 
életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból 
otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni.  
 
Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete létrehozta a település falugondnoki 
- tanyagondnoki szolgálatát. A falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, 
szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők 
életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás. Az összes szolgáltatás 
tekintetében jelenleg ellátandó lakosság aránya közel 34 %, száma: 937 fő, részletesen: idősek 
napközi otthonában 17 fő, + nappali ellátásban 6 fő, gyermekek tekintetében (óvodások és 
általános iskolások együtt): 280 fő, külterületi (tanyán élő) lakosok: 514 fő, súlyos 
mozgáskorlátozottak tekintetében: 120 fő. 
 
A településen elsősorban egyedülálló, idős, fogyatékos embereknek nyújt segítséget a 
jelzőrendszeres házi segítség nyújtás. A rendszer lehetővé teszi a segítség kérést, pusztán 
egyetlen gombnyomással. A rászorult, jelzését követően a HelpBox-on keresztül kétoldalú 
beszédkapcsolat jön létre, amely lehetővé teszi, hogy a szolgálat azonnali, ingyenes segítséget 
nyújtson a nap 24 órájában. Jelzőrendszeres ellátottak száma: 30 fő. 
 



 
 

A helyi közéletben sikerült konszenzust kialakítani a településszerkezet fejlesztését, a 
településkép (karakter) kialakítását érintő kérdésekben. Kedvező adottság az 
intézményhálózatot működtető szellemi erő, a helyi - humán – infrastruktúra, mely 
megalapozza a fejlesztési források maximalizálására irányuló törekvéseket, a fejlesztési 
pályázatokon való eredményes részvételt.  
 
Jelen projektünk – az Újszilvási Demens Ellátó Központ létesítés -  azonban nem csupán a 
falu időskorú lakosságának ellátását kívánja szolgálni, hanem térségi, sőt országos, vagy 
hosszabb távon akár nemzetközi vonzáskörűvé fejlődhet. 
 

 
 
2. A téma indokoltsága 
 
A projekt kezdeményezője - Újszilvás Község Önkormányzata - az időskori demens ellátás 
kistérségi fejlesztése és általában a geriátriai rehabilitáció javítása érdekében, kísérletet tesz 
egy önálló, profil-tiszta demens ellátó központ kialakítására és piaci alapú üzemeltetésére 
magyar és külföldi rezidensek számára. 
 
A kialakítandó „Vivatum-Egészségfalú – Kistérségi Demens Ellátó Központ” bentlakásos 
ápolási intézményként 100-120 fő ellátására alkalmas. Olyan személyek gondozását szolgálja, 
akik  önellátásra nem, vagy csak részben képesek, napi minimum 6 óra ápolást igénylő 
időskori demenciában / elbutulásban, illetve Parkinson kórban szenvedő vagy agyi 
történéseken (agyvérzés, stb.) átesett -, valamint mozgásszervi, látási, hallási fogyatékkal élő 
idős demens betegek. Maximum 25 fő nappali gondozási részleg kerül kialakításra. 
 
A „Vivatum-Egészségfalú” Újszilváson megvalósuló intézete referencia projektként kíván 
szolgálni egy későbbi, négy – öt, hasonló profillal működő ellátó-rendszer kialakításához. A 
Vivatum demens-intézetek semmiképpen sem tekinthetők valamiféle „kórház-pótló” privát 
átmeneti szállásnak, hanem éppen ellenkezőleg: a Vivatum intézetek tevékenységének 
középpontjában az otthonteremtés, és az életminőség, a méltóság megőrzése áll. Ezt a 
küldetést szolgálja az intézet személyre bontott, 100-150 fő alkalmazottal végzett 
huszonnégyórás ápolási-, ellátási és munkaszervezési rendje. 



 
 

3. A  projekt programja, megvalósítása 
 
Újszilvás Önkormányzatának jogerős engedélye van egy 150 férőhelyes szociális otthon 
létesítésére, amely  beruházással 79 új munkahelyet létesítenénk.  
 
Intézményi létszámadatok 
A férőhelyek (rezidensek) maximális száma 100-120  fő, ebből 
1. Bázis osztály 1 – (kezdő, enyhe stádium, önálló életvitel)  
2. Progress osztály – 1. részleg (közepes stádium, korlátozott életvitel, felügyelet)  
3. Progress osztály – 2. részleg (közepes stádium, korlátozott életvitel, felügyelet)  
4. Krónikus osztály – 1. részleg (súlyos, de nem ágyhoz kötött stádium)  
5. Krónikus osztály – 2. részleg (súlyos, ágyhoz kötött stádium)  
 
A központ lakóinak ellátásánál az egyéni fejlesztési terv alapján önálló életvezetési 
képességek kialakítására és fejlesztésére, a társadalomba integrációjukra törekszünk. A 
fejlesztésnél elsődleges a képességfejlesztés, melyek az egyéni igényekhez kapcsolódva 
szerveződnek.  
 
A központban az időskorúaknak lehetőséget biztosítunk munkavégzésre, foglakkoztatásra is. 
A rendszeres munka lehetősége (pl.: seprűkészítés, kosárfonás) is hozzájárul az önállóbb 
életvitel kialakításához. Célunk, hogy a sérült lakók kívánságait, döntéseit figyelembe véve 
normális életritmusban teljenek napjaik.  
 
 
4. Eredmények és hatások 
 
A kizárólag idős, illetve fogyatékkal élő demens betegek ellátására-gondozására 
specializálódott, tehát profil-tiszta demens ellátó intézet már önmagában is ritka jelenség az 
uniós tagállamok időskori rehabilitációs és/vagy szociális szolgáltató piacán. Mindezeken 
túlmenően a Vivatum-Egészségfalú koncepció sajátossága, hogy az intézet a demens ellátást – 
a kórházak és a szociális (idős) otthonok között elhelyezkedve – egészségügyi szolgáltatás 
igényével végzi, s ezzel szimultán módon tesz eleget a gondozás rehabilitációs és krónikus 
kívánalmainak is. E szolgáltatási profillal a „Vivatum-Egészségfalú” a minőségelőnyt és a 
hiánypótló szolgáltatást ötvözi magyar szereplőként az uniós egészségturisztikai 
szolgáltatások piacán. 
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