Vuosikertomus 2019

Säätiö uudistui, olemme nyt Mente - me ja te yhdessä!
Käytämme jatkossa virallisen organisaation nimen rinnalla markkinointinimeä Mente Palvelut, lyhyemmin Mente.
Mente on espanjaa ja se tarkoittaa mieltä ja järkeä. Lisäksi nimessä
on lyhennettynä sana mielenterveys. Mente sisältää myös sanat Me ja Te, kuvaten sanomaa; me
olemme te ja te olette me. Me ja Te - me kaikki
olemme yhdenvertaisia ja toimimme yhdessä.

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr

Mente Palveluiden vuosikertomus 2019
Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö eli Mente Palvelut on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys, joka on tuottanut toipumista edistäviä mielenterveys- ja päihdepalveluita vuodesta 1990 alkaen.
Säätiö edistää mielenterveyttä sekä tukee ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyötä. Lisäksi säätiö osallistuu uusien kuntouttavien toimintamuotojen kehittämiseen sekä työskentelee avohoidossa olevien mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden
psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi.
Säätiön arvoja ovat osallisuus, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus.

Strategiset tavoitteet 2019 - 2020

Toipumisorientaatio
Toimintamme perustuu HA(LL)USSA HYVÄ ELÄMÄ -ajattelulle, joka tarkoittaa
sitä, että toipuminen ja oman elämän haltuun ottaminen on aina muuttuva ja yksilöllinen prosessi. Henkilön toipuminen mielenterveyden häiriöstä tai sairauksista
on matka, jonka varrella ihminen löytää uuden merkityksellisen elämän ja sairaudestaan erillisen identiteetin - uuden minäkuvan. Sinä toimit, me Mentellä tuemme
sinua matkallasi.

Talouden lukuja

Mente Palveluiden toiminta

Säätiön eri palveluissa toteutettiin jälleen urheilu- ja peliturnauksia, yhdessä tekemistä luonnossa Green Care -toiminnan merkeissä sekä retkiä monenlaisiin kulttuurija luontokohteisiin. Me Mentellä uskomme siihen, että yhdessä tekemisen toimintakulttuuri ja toisistamme vastuun kantaminen tukee sekä henkilöstön että asiakkaiden
voimaantumista ja innostumista. Asiakkaiden onnistumisen kokemukset vaikuttavat
positiivisesti yksilöllisiin toipumisen tarinoihin. Niiden tarinoiden pääosaa esittää asiakas, mutta tärkeässä sivuosassa on aina työntekijä. Mente - Me ja Te - yhdessä!

Tapahtumia
Kävelyfutis-turnaus
30.8.2019

Futis-turnaus
18.9.2019

Avoimet ovet
27.3.2019

Teatteriesitys Kivi,
Paperi, Sakset
18.12. ja 19.12.2019/
lisäesitys Avoimissa ovissa

Lahden kuukausimarkkinat
5/2019

Kehittäminen/vaikuttavuus
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Asiakkaat/vaikuttavuus
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Palveluiden tunnuslukuja
Psykososiaalinen kuntoutus
671 asiakasta			

as -

- Asiak

16 400 asiakastapahtumaa

38 vuotta asiakkaiden keski-ikä 46 asiakasta siirtyi päivä- ja ryhmä					toiminnasta työhön, opiskeluun tai
					työllistymistä tai opiskelua edistä					vän toiminnan piiriin
11 asiakasta siirtyi kuntouttavasta 12 asiakasta siirtyi tukiasumisesta
työtoiminnasta työhön ja opiske- itsenäiseen asumiseen
luun
98 erilaista toiminnallista ryhmää 800 kertaa toteutettiin työpajoja
toteutettiin päivä- ja ryhmätoimin- kuntouttavassa työtoiminnassa
nassa
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Palveluasuminen

163 asiakasta palveluasumisessa 53 699 asumispäivää
ja nuorten tuetussa asumisessa
60 - 69 -vuotiaat asiakkaat		
suurin ikäryhmä (54 asiakasta)

242 629 ateriaa tuotettiin ravitsemispalveluissa

9 asiakasta siirtyi palveluasumisesta ja tuetusta asumisesta
omaan kotiin tai vähemmän
tuettuun asumispalveluun

1 996 ryhmäkokoontumista, retkeä
ja tapahtumaa järjestettiin

Mente tuottaa mielenterveys- ja päihdepalveluita vastuullisesti ja voittoa tavoittelematta. Meillä saat yksilöllistä ja
yhteisöllistä tukea toipumiseen. Tule Mentelle sellaisena
kuin olet!

