Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 164. Telefonszám: 06-25/461-306
email: eszi.sarbogard@invitel.hu
Fenntartó: Sárbogárd- Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
„Élj úgy, hogy ne vegyenek észre -ott ahol vagy,
de nagyon hiányozzál, -onnan ahonnan elmész”
Alapszolgáltatásaink:
Telephely:7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7.
Telefonszám: 06-25/508-188
 Szociális étkeztetés
 Nappali ellátás
 Házi segítségnyújtás
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 Családsegítés
Étkeztetés:
Azoknak a szociálisan rászorultaknak biztosítunk napi egyszeri meleg ételt, akik
önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk miatt. A szociális rászorultság feltételeit a
települési önkormányzat rendeletében szabályozza.
Nappali ellátás:
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk, vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető
higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint igény szerint napközbeni étkeztetésre.
Házi segítségnyújtás:
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének
fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi gondozónő feladata az otthonmaradást elősegítő gondozás, mely rugalmasan
alkalmazkodik a gondozott egészségi állapotához, szociális helyzetéhez.
Család- és Gyermekjóléti Központ:
A Központ tevékenysége kiterjed a Sárbogárdi Járás településein élő bármely lakosra,
gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, és a figyelembe veendő szükségletek és
veszélyek teljes körére. Az intézmény szolgáltatásait minden, a fent jelzett település
közigazgatási területén lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező egyén, család, valamint a
városban tartózkodó hajléktalan személy igénybe veheti.
Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres,
Sárkeresztúr Sárszentágota, Vajta működési területén élő szociális és mentálhigiénés
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került gyermekek, személyek,
családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
az valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladata az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Család és Gyermekjóléti Szolgálat:
Telephely:7000 Sárbogárd, József Attila 14.
Telefonszám: 06-25/508-970,971
A család és gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges
fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyezettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Családsegítés keretében
közösségfejlesztő programokat kell szervezni, kríziskezelést végezni, nehéz élethelyzetben
lévő családokat segítő szolgáltatásokhoz juttatni.
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 részére, a krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Segélyhívás esetén a házi gondozónőnek biztosítani kell, hogy a helyszínre haladéktalanul
megérkezzen, a probléma megoldása érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal
megtegye, szükség esetén külső segítséget kérjen.
Az intézmény legfontosabb szolgáltatásai:
Egészségügyi ellátás: a szükséges gyógyszerek beszerzése, adagolásukra való odafigyelés,
ellenőrzés, rendszeres vérnyomásmérés, testsúlymérés.
Mentális gondozás: fontos a tagok lelki egyensúlyának szinten tartása, a közvetlen
hozzátartozókkal való kapcsolattartásuk elősegítése, valamint az intézmény nyugodt,
kiegyensúlyozott, családias légkörének biztosítása.
Foglalkoztatás: mindennapi tevékenységnek számít a memória, kártya, társasjátékozás
valamint a tv nézés.
Szakosított ellátásaink:
Telephely:7000 Sárbogárd, Ady E. út 39-41.
Telefonszám: 06-25/460-071
Ápolást, gondozást nyújtó otthon:
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább
háromszori étkezéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális
gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint
lakhatásról ( a továbbiakban : teljes körű ellátás ) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben
kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeink:
Időskorúak gondozóháza
Hajléktalan személyek átmeneti szállása

Telephely: 7000 Sárbogárd, Tompa M.u.7.
Telephely: 7000 Sárbogárd, Tury M.u.2.
06-25/461-037

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást
biztosítanak, különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének
figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

