Vastuullisuus

Yhdenvertaisuus

Vuo s ik er tomus 2021
Mente Palvelut tukee palveluillaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toipumista ja oman elämän haltuunottoa Päijät-Hämeessä.
Teemme voittoa jakamattomana säätiönä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä alueemme hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistämiseksi.

Osallisuus

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr

Menten vuosi 2021
Mente
- Tavoitteena toipuminen Sinä toimit, me Mentellä tuemme sinua matkallasi

Strategiset tavoitteet 2021 1. Säätiö on tunnettu maakunnan palvelujen tuottaja ja hyvinvoinnin ja
osallisuuden edistäjä.
2. Säätiöllä on osallistuva toimintakulttuuri.
3. Säätiön asiakkaiden oman elämän haltuunotto on lisääntynyt.

Talous ja henkilöstö
Liikevaihto
7 276 050 €

Henkilöstökulut
4 126 708 €

Toiminnan kulut
7 050 409 €

Tilikauden tulos
202 840 €

Syksyllä 2021 kartoitimme Menten henkilöstön työhyvinvointikokemusta. Kyselyn
keskiarvo oli 3,77 (asteikolla 1 - 5). Kyselyn mukaan:
• Oma työ hallitaan ja työntekijät tietävät mitä heiltä odotetaan.
• Työ sujuu ja työntekijät ovat innostuneita.
• Esihenkilötyö on laadukasta.
• Työntekijämme suosittelevat Menteä työpaikkana ystävilleen ja kollegoilleen.
Kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointietua käytti toimintavuonna 81 työntekijää ja etua
ladattiin yhteensä 921 kertaa. Työntekijällä on etua käytettävissään 220 € vuodessa.

RAULI ha(ll)ussa -hanke
Työikäisille mielenterveyskuntoutujille suunnattu RAULI ha(ll)ussa -hanke käynnistyi kesällä 2021. Hankkeen tavoitteena on kehittää mielenterveyskuntoutujille
tai mielenterveyden häiriön uhan alla oleville henkilöille elämäntapaohjausmalli
ravinnon, liikunnan ja unen osa-alueilla.
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Pajulahden Urheiluopisto, Päijät-Hämeen
Liikunta ja Urheilu PHLU ry, Ohjaamo Lahti, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan hyvinvointipalvelut.
Hankkeessa toteutettiin ryhmä- ja yksilövalmennusta yksilöllisten tavoitteiden
mukaisesti.

Hankkeen syksy 2021 lukuina
• suljetussa ryhmässä 9 asiakasta
• 29 ryhmätapaamista, 165 asiakaskohtaamista
• 23 yksilökäyntiä
• 10 avointa ohjattua toimintakertaa esittelyyn ja tutustumiseen
• avoimessa toiminnassa 40 asiakaskohtaamista.

Toimintaa ja kehittämistyötä

Hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta

Asumispalvelut

Osku

Vaikuttavuus/asiakkaat
•
•
•
•

430 asiakasta käytti palveluita vuoden aikana
13 vähemmän tuettuun tai itsenäiseen asumiseen siirtynyttä asiakasta; 10
asiakasta asumispalveluista ja 3 tuetusta asumisesta
10 työhön, opiskeluun tai työllistymistä/opiskelua edistäviin palveluihin siirtyneitä asiakkaita kuntouttavasta työtoiminnasta ja 14 ryhmätoiminnasta
Palveluasumisen vuositavoitteiden toteutuminen:
• 1 x viikossa järjestettävät yhteisökokoukset; toteuma 84 % (tavoite 80 %)
• 1 x viikossa järjestettävät yksilötapaamiset; toteuma 71 % (tavoite 90 %).

Palveluiden tunnuslukuja
Kuntoutuspalvelut
193 asiakasta			

33 vuotta asiakkaiden keski-ikä

26 erilaista toiminnallista ryhmää
ryhmätoiminnassa
		

8 kävijää keskimäärin Vertaistuvalla
iltaa kohden

676 kertaa toteutettuja työpajoja
kuntouttavassa työtoimin-		
nassa

164 kävijää keskimäärin Vertaistuvvalla kuukaudessa

Maahanmuuttajaperheiden kuntoutusohjaus

Asumispalvelut
188 asiakasta palveluasumisessa 56 667 asumispäivää
ja nuorten tuetussa asumisessa
60 - 69 -vuotiaat asiakkaat		
suurin ikäryhmä (102 asiakasta)

109 179 ateriaa tuotettiin ravitsemispalveluissa

47,12 vuotta tuetun asumisen
asiakkaiden keski-ikä		

1 792 ryhmäkokoontumista, retkeä
ja tapahtumaa järjestettiin

1 395 asiointi- ja kotikäyntiä		
toteutettiin tuetussa asumisessa

49 asiakasta tuetussa asumisessa

Vastuullisuus

Yhdenvertaisuus

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

Osallisuus

