HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartozik a Budakeszi járáshoz tartozó
településeken azon szolgáltatások nyújtása, mely hozzájárul a gyermek családban
nevelkedésének elősegítéséhez. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális
szolgáltatásokat, programokat nyújt:

Ügyfélfogadás
2092 Budakeszi, Fő u. 164.
Tel: 23/454-080
e-mail: hid.budakeszi@gmail.com
Előzetes bejelentkezés alapján!
Speciális szolgáltatások
Ügyfélfogadás:
Előzetes bejelentkezés alapján, több helyszínen!
e-mail: hid.budakeszi@gmail.com
Tel: 23/451-147
•
•
•
•
•
•

pszichológiai tanácsadás
jogi tanácsadás
családterápia
kapcsolattartási ügyelet
utcai szociális munka
készenléti ügyelet

Az intézmény kizárólag krízis esetén hívható telefonos készenléti
ügyeleti szolgáltatást működtet 0-24 óráig:
20/243-0323

http://www.hid.eoldal.hu/
Ellátott feladatok:
A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartozik a Budakeszi járáshoz tartozó
településeken azon szolgáltatások nyújtása, mely hozzájárul a gyermek családban
nevelkedésének elősegítéséhez. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a
gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális
szolgáltatásokat, programokat nyújt:
•
•
•
•
•

gyermekvédelmi hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat lát el: védelembe
vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, utógondozás esetén
közreműködik hatósági intézkedésben: javaslattétel, esetmenedzselési feladatok
támogatást nyújt a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
utógondozást végez
speciális szolgáltatásokat nyújt:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Az életvezetési, szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került
egyéneknek, családoknak nyújt segítséget. A szolgálat célja a családok életvezetési
képességeinek megőrzése, a krízishelyzet megszűntetése és preventív ellátások biztosítása.
•
•

•
•

A Családsegítő Szolgálat címe: 2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 22.
Tel.: 06-23-342-232
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, szerda: 12.00 - 16.00
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00 - 12.00
A Szolgálat igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
A szolgálat keretein belül működtetjük az Alternatív Napköziotthon-Nyitott HázTanodát, melyben gyermekek étkeztetését és iskola utáni ellátását végezzük. Itt a
tanulóórák, a fejlesztő foglalkozások döntően többségben vannak, de természetesen
helyt kapnak a szabadidős programok, ünnepek megtartása, táboroztatás, sok játék,
sport stb. tehát mind olyan tevékenységek, amelyek a gyermekek optimális
életviteléhez, szocializációjához szükségesek. Jól működő jelzőrendszerrel
rendelkezünk, mely a városunkban előforduló problémák feltérképezésében nagy
segítséget jelent munkánk során.

Szociális étkeztetés
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult zsámbéki lakosoknak, legalább napi egyszeri
meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmenetileg nem képesek biztosítani. Szükség szerint több formában is lehetséges, elvitellel, házhoz
szállítással és helyben fogyasztással. A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

Házi segítségnyújtás
Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását helyezi
előtérbe, amely az ellátott saját lakásán, lakókörnyezetében történik.
Házi gondozóink segítségnyújtása az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségletei mentén
szerveződik, folyamatosságával biztonságérzetet nyújt, így időseinknek nem kell elköltözniük
saját, megszokott környezetükből.
A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

Idősek nappali ellátása
Közkedveltebb nevén Klub. Célunk a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az egyedüllétek
megszüntetése és a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése.
A klubélet 8.00-16.00 óráig tart. Klubosainknak igény szerint, akár háromszori étkezést is
tudunk biztosítani, emellett programokat, foglalkozásokat is szervezünk részükre.

A zsámbéki idősek szállítása egész héten kisbusszal történik. A környező (Perbál, Tök,
Felsőörspuszta, Mány, Alsóörspuszta) településekről érkezőknek maguknak kell megoldani a
szállítást.
A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.
Idősek Otthona
Ellátási területünk: országos, az elhelyezésnél előnyt élveznek a zsámbéki lakosok. A teljes
önellátásra nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes időskorúak teljes körű ellátását
vállaljuk, ahol az étkezésről, szükség szerint ruházatról, textíliáról, mentális gondozásról,
egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról gondoskodunk.
Az Idősek Otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött személy látható el.
Az Idős Otthon Lakói a Klubosokkal együtt részesülnek az említett szolgáltatásokból.
Munkánkkal hozzájárulunk az öregedés harmonikussá tételéhez, az öregkori betegségek
megelőzéséhez, elviseléséhez és az idősödés pozitív elfogadásához, így jóval többet nyújtunk
egyszerű fizikai kiszolgálásnál és mentális segítségnyújtásnál.
A térítési díj az elhelyezés körülményeitől és a jövedelemtől függően kerül megállapításra.
Intézményünkben pszichológiai tanácsadás vehető igénybe.
Boldog Gertrúd Központ - Zsámbék
"Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az árvát, akinek nem volt segítsége."
/Jób könyve 29,12/
Az intézmény fenntartója 2006. 04. 11-től a Premontrei Női Kanonokrend, amely a
Zsámbék Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött ellátási szerződés
értelmében személyes gondoskodást nyújtó, szociális alap- és szakosított, integrált intézményt
hozott létre. Intézményünk szervezeti felépítését tekintve több egységből tevődik össze.
Rövid tájékoztatónkkal ismertetjük, hogy kiknek, milyen szolgáltatásokkal tudunk segíteni, ha
az élet előrehaladtával, krónikus betegségek okozta állapotromlással a mindennapi élet, az
önellátás megnehezül.
Zsámbék Budapesttől nyugatra 35 km-re a Zsámbéki- medence északnyugati szélén fekszik.
Az intézmény közeléből könnyen megközelíthető a városközpont, a buszmegálló, a templom,
a posta, az üzletek és a rendelőintézet.
A főépület 2100 m2, 4 szintes, akadálymentesített. Közösségi terei tágasak. A kápolnában heti
rendszerességgel szentmisét tartunk. Az épületben korszerűen felszerelt konyha, mosoda
működik. A lakószobák (2, 3, 4 ágyasak) bútorzata kialakított és lehetőséget biztosítunk, hogy
megszokott tárgyaikat, képeiket elhelyezhessék. Az épületben ingyenes elérhető WiFi, a
lakószobák rendelkeznek telefon-, TV csatlakozással, nővérhívóval, igény szerint hűtővel.

A melléképületben található a Család és Gyermekjóléti Szolgálatunk, amely külön bejárattal
rendelkezik és akadálymentes.
Az intézmény neve: Boldog Gertrúd Központ

Az intézmény vezetője: Bárándiné Jánossy Enikő
Az intézmény székhelye: 2072 Zsámbék, Táncsics M. u. 22.
Telefon/fax: 06-23-332-128; 06-23-332-136
Email: boldoggertrud@gmail.com
Intézményt fenntartó szerv: Premontrei Női Kanonokrend
Címe: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 13.
Telefon: 06-23-342-331
A fenntartó szerv képviselője: Dr. Juhász Katalin Ágnes O. Praem. Általános Főnöknő
Web: www.premontreinoverek.hu

