Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk miatt.
A jogosultsági feltételek részletes szabályait a
települési önkormányzat rendeletben határozza
meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet
nem határozható meg.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást
igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás kiterjed:
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok
elvégzésére,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezete
higiéniás
körülményeinek
megtartásában való közreműködésre,
- a
veszélyhelyzetek
kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtásra.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során
szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a
házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi
az otthonápolási szolgálat keretében történő
ellátást.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően
vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
szolgáltatás
iránti
kérelem
alapján
az
intézményvezető, ennek hiányában a jegyző
kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének
vizsgálatát a szakértői bizottságnál. A szakértői
bizottság szakvéleményt ad a napi gondozási
szükséglet mértékéről.
A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő
időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell
nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát
meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás
igénybevételének lehetőségéről.
Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi
állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás
átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását
teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az
intézményvezető döntése alapján legfeljebb három
hónapos időtartamra a gondozási szükséglet
vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a
gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt,
a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni
kell.
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. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosíthat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosíthat

- a házi segítségnyújtást végző szolgáltató, illetve
intézmény, vagy
- a megyei önkormányzat, a többcélú kistérségi
társulás, önkormányzat, úgy, hogy a házi
segítségnyújtást megállapodás útján biztosítja.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében
biztosítják:
- az ellátott személy segélyhívása esetén az
ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenését,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma
megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedések megtételét,
- szükség esetén további egészségügyi vagy
szociális ellátás kezdeményezését.
A
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti,
illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a
szolgáltatás folyamatos biztosítását.
A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell
fizetni.
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg
a szociálisan rászorult igénybe vevő rendszeres
havi jövedelmének 2%-át.
Nappali ellátás
A nappali ellátás hajléktalan személyek és
elsősorban a saját otthonukban élő,
- tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és

mentális
támogatásra
szoruló,
önmaguk
ellátására részben képes személyek,
- tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai
betegek, illetve szenvedélybetegek,
- harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra
részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista
személyek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi
az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket
- napközbeni étkeztetését.
Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan
fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire
nézve
szülője
vagy
más
hozzátartozója
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
Hajléktalan személyek esetén a nappali ellátást
térítésmentesen biztosítják.
A nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj
nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének
30%-át.
A gyermekek napközbeni ellátása keretében
biztosított, gyermekvédelmi törvény szerinti
gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a
nappali
intézményben
ellátott
fogyatékos
gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre.
Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az
ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet
megszüntetése,
valamint
az

életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget
és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.
A családsegítés keretében biztosítják:
- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezését,
- a családgondozást, így a családban jelentkező
működési
zavarok,
illetve
konfliktusok
megoldásának elősegítését,
- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos
terápiás programok szervezését,
- a
tartós
munkanélküliek,
a
fiatal
munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási
problémákkal
küzdők,
a
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb
szociálisan rászorult személyek és családtagjaik
részére tanácsadás nyújtását,
- a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló
közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő
mediációs programokat és szolgáltatásokat,
valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat
segítő szolgáltatásokat.
A szolgáltatást térítésmentesen biztosítják.
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Az
alapszolgáltatások
megszervezésével
a
települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben
önálló
életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból,
mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáik megoldásában.
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