
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

Cím: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 1/c (régi orvosi épülete az óvoda 

mellett) 

Cím: 8042 Moha Fő utca 70. szám 

 

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat:  

Az segítő szakember segítséget nyújt a működési területén élő, szociális és mentálhigiénés 

problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 

képesség megőrzése céljából. 

Milyen esetekben fordulhatnak a Szolgálathoz: 

➢ életvezetési, családi, gyermeknevelési, párkapcsolati, lelki-mentális, anyagi, 

álláskeresési, lakhatási, szenvedélybetegséggel kapcsolatos probléma esetén, családi 

konfliktusok, válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartási nehézségek esetén. 

➢ Továbbá: várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

egészségkárosodás, ügyintézésben történt elakadás, információ hiány, szociális helyzet 

megromlása, veszteségek-gyász feldolgozása, számlafizetési nehézségek, közüzemi 

díjhátralék felhalmozódása esetén. 

A szakmai egység szolgáltatásai a szociális segítő munka keretein belül: 

➢ a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítése, 

segítő, beszélgetés, tájékoztatás a szociális, társadalombiztosítási, gyermekek után járó 

ellátásokról, információadás, ügyintézésben segítségnyújtás, családlátogatás, 

krízishelyzet esetén hatósági beavatkozás kezdeményezése, tanácsadás, adományok 

közvetítése 

A kolléga ügyfélfogadási ideje, elérhetősége: 

Családsegítő: PAPIK TÍMEA 

Tel.: +36301603245 

Email: papik.timea@sarkeresztes.t-online.hu 

Nyitvatartási idő: Sárkeresztes: hétfő, szerda: 7:30 – 16:00, péntek: 7:30 – 13 :00 

Nyitvatartási idő Moha: kedd és csütörtök: 7:30- 16:00  

Ügyfélfogadásra telefonon való bejelentkezés célszerű! 

Krízis esetén a Készenléti Szolgálat ingyenes telefonszáma: 06-80-696 -011 
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Házi segítségnyújtás:  

A házi segítségnyújtás feladata: a gondozó/segítő a feladatai ellátása során segítséget nyújt 

ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükséglete saját 

környezetében biztosítva legyen. életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 

megfelelően történjen, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével 

legyen biztosított 

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére 

történik.  A gondozási szükséglet vizsgálatának eredménye mutatja majd meg, hogy a 

kérelmet benyújtó személy részére: szociális segítés, személyi gondozás szükséges. 

❖ Az házi segítségnyújtás szolgáltatás térítésköteles.  Térítés díj összege: 590 Ft/óra 

Szociális étkezés: 

Célja, feladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 

meghatározott kötelező alapszolgáltatás – étkeztetés, ezen belül ebéd – biztosítása.  Az 

étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről 

kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 

betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.  Az ellátások igénybevétele 

önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére történik.   

❖ Az étkeztetés szolgáltatás térítésköteles, melynek mértéke a 112/2022 (X.5.) 

önkormányzati határozat alapján az intézményi térítési díj felülvizsgálata szerint 700 Ft + 

áfa / adag/nap 889 Ft /adag/nap 2023. január 1- től. 

Bővebb felvilágosításért a gondozónőt keressék! 

Gondozónő: BALOG EMESE 

Tel.: +36301603242 

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása 

mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult: 

a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 

beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

A kolléga elérhetősége:  

Név: STRÓBL HELGA 

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kikindai u.1   

Tel.: +36304983896 Email: jelzorendszer@fejerszgy.hu 
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