
Étkeztetés:Étkeztetés:Étkeztetés:Étkeztetés:    
Napi egyszeri meleg étel biztosítása 
mindazoknak a klienseknek, akinek 
egészségi állapota, szociális helyzete 
alapján ez szükséges. Az étel szállítását 
a gondozónık és ügyfelek  végzik.  Az 
intézmény 100 adagos fızıkonyhát 
mőködtet, ahonnan ellátják az Idısek 
Klubját és a Bentlakásos Idısek 
Otthonának étkezıit.  Vendég étkezıket 
is fogadunk kb.10-20 fıt naponta. 

Házi segítségnyújtásHázi segítségnyújtásHázi segítségnyújtásHázi segítségnyújtás    
Életvitelükhöz szükséges 
segítségnyújtás mindazoknak, akik 
otthonukba kívánnak élni, de 
önmagukat ellátni nem, vagy csak 
részben képesek és a családi 
gondoskodást nélkülözik.                                                          
 
Szolgáltatások :Szolgáltatások :Szolgáltatások :Szolgáltatások :    
– fizikai, mentális gondozás 
– bevásárlás 
– ételszállítás  
– orvoshoz kísérés  
– gyógyszer felíratás -kiváltás 
– szők környezet rendben tartása  
– hivatalos ügyintézésben 

segítségnyújtás 
– környezettel való kapcsolattartás 

segítése 

Családsegítı Szolgálat:Családsegítı Szolgálat:Családsegítı Szolgálat:Családsegítı Szolgálat:    
A családsegítı szolgálat célja a területén 
élı szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett , illetve 
krízishelyzetbe került személyek, 
családok életvezetési képességének 
megırzése, az ilyen helyzethez vezetı 
okok megelızése, és a krízishelyzet 
megszüntetése.  
Szociális és egyéb információs adatokat 
győjt az ellátást igénybe vevı megfelelı 
tájékoztatása érdekében. 
Pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást 
szervez. Megbízás szerint szervezi az 
aktív korú nem foglalkoztatott személyek 
együttmőködési programját. 
Természetbeni juttatásokkal is, így 
ruhanemővel és élelmiszerrel segítjük a 
rászorulókat.  Az intézmény korrepetálás, 
táboroztatás, versenyekre való felkészítés 
keretében próbál segíteni a rászoruló 
családoknak.   

Ügyfél fogadás :Ügyfél fogadás :Ügyfél fogadás :Ügyfél fogadás :  
                          hétfı, kedd: 8.00 – 12.00 
                                 szerda:13.00 – 17.00 

                            csütörtök:13.00 – 16.00 

                                péntek:  8.00 – 11.30 

Tel.:06-30/587-32-54 

Gyermekjóléti Szolgálat:Gyermekjóléti Szolgálat:Gyermekjóléti Szolgálat:Gyermekjóléti Szolgálat:    
A szolgálatunk segítséget nyújt azoknak 
a gyermekes családoknak, akik nem 
rendelkeznek megfelelı 
információkkal, erıforrásokkal, hogy 
gyermekeik számára biztosítsák az 
optimális testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
fejlıdését, jólétét. 
A családgondozó fogadja és 
meghallgatja a Gyermekjóléti 
Szolgálathoz érkezıket.  
Folyamatosan és személyesen 
együttmőködünk a családokkal. 
Együttmőködünk a nevelési, oktatási, 
gyámügyi, egészségügyi, rendészeti és 
szociális igazgatással, laikus segítıkkel. 
Javaslatot teszünk a kapcsolódó 
társintézmények igénybevételére. 
Eljárunk a családok érdekében, 
támogatjuk a családokat, gyermekeket 
jogaik védelmében. 

 

Ügyfél fogadás :Ügyfél fogadás :Ügyfél fogadás :Ügyfél fogadás :  
                          hétfı, kedd: 8.00 – 12.00 
                                 szerda:13.00 – 17.00 

                            csütörtök:13.00 – 16.00 

                                péntek:  8.00 – 11.30 

                         Tel.:06-30/587-32-56 



Idısek Klubja:Idısek Klubja:Idısek Klubja:Idısek Klubja:    
 
Nappali ellátást biztosító intézmény. Az 
ellátást igénybevevık számára szociális, 
egészségi és mentális állapotuknak 
megfelelı napi életritmust biztosító 
közösségi szolgáltatást szervez. 
Nyitvatartási idejét az igényekhez 
igazítottuk, ezért a klub 700- 1500-ig tart 
nyitva. 
 
 
Szolgáltatásai:Szolgáltatásai:Szolgáltatásai:Szolgáltatásai:    
 
– élelem biztosítása 
– szabadidıs programok szervezése 

(TV, újság, rádió, könyv, stb.) 
– egészségügyi alapellátás biztosítása 

(az intézményben hetente 2 órában 
orvos rendel) 

– hivatalos ügyintézésben nyújtott 
segítés 

– életvitelre vonatkozó tanácsadás, 
életvezetés segítése 

– önszervezıdı csoportok támogatása 
– felvilágosító elıadások szervezése pl.: 

egészséges életmód, táplálkozás, 
mentális segítségnyújtás 

Bentlakásos Idısek Otthona:Bentlakásos Idısek Otthona:Bentlakásos Idısek Otthona:Bentlakásos Idısek Otthona:    
 
A bentlakásos intézményben folyó 
gondozási tevékenység alatt az 
intézmény szolgáltatását igénybevevık 
részére, olyan fizikai, mentális, 
életvezetési, egészségügyi ellátást kell 
érteni, amely a lakó szociális, testi, 
szellemi állapotának megfelelı egyéni 
bánásmódban való részesítést jelent. 
Kis létszámú otthonként emberközpontú 
személyre szabott színvonalas gondozást, 
ápolást nyújtunk lakóinknak, egy-
kétágyas apartmanokban. 
Az intézmény teljes körő ellátást biztosít 
az életkoruk, egészségi állapotuk, 
valamint szociális helyzetük miatt 
rászorult személyek részére. 
 
 

 
Területi Gondozási Központ 
9735 Csepreg, Kossuth u. 67.  

Tel:(94)565-014, 565-015 
 
 

Intézményvezetı: Galántai Ottóné 

Területi Gondozási 
Központ 

9735 Csepreg, Kossuth u. 67.  
Tel:(94)565-014, 565-015 

    
    
    

    
    
    
    
    
Szolgáltatásaink: Szolgáltatásaink: Szolgáltatásaink: Szolgáltatásaink:     

 
• Étkeztetés 
• Házi segítségnyújtás 
• Családsegítı és Gyermekjóléti 

szolgáltatás 
• Idısek Klubja 
• Bentlakásos Idısek Otthona 

 


