
A házi segítségnyújtás igénybe vevőinek
térítésmentesen az alábbi

segédeszközök bérlési lehetőségét
biztosítjuk: 

 
elektromos betegágy 
antidecubitus matrac

ágytál 
járókeret  

rollátor
fürdetőszék

kádülőke
szoba wc      

elektromos moped

Telefonszám: +36 20/377 99 87
Cím: 9071 Gönyű, Bem József u. 23.

Email: info@gszai.hu
Honlap: www.gszai.hu

Pákozdi Ramóna 
intézményvezető

Telefonszám: +36 20/238 87 55
Email: pakozdi.ramona@gszai.hu

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Ihászné Horváth Anita

családsegítő
Telefonszám: +36 20/230 72 60
Email: horvath.anita@gszai.hu

GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZÖK BÉRLÉSE

GÖNYŰI 
SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNY

ELÉRHETŐSÉGEK
 

Forduljanak hozzánk bizalommal!



A család- és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve
szervezet által nyújtott szolgáltatások,
ellátások közvetítésével látjuk el.

önkéntes: irodáinkat felkeresheti bárki, aki
úgy érzi, hogy saját élethelyzetében olyan
nehézséggel küzd, amivel egyedül nem tud
megbirkózni 
jelzés: környezetében, munkája során
problémát tapasztaló személy általi, jelzés
alapú kapcsolatfelvétel személyekkel,
családokkal

KAPCSOLATFELVÉTEL

pszichológiai tanácsadás – ingyenes,
információnyújtás: általános vagy célzott
tájékoztatás ellátásokról, szolgáltatásról, 
ügyintézésben segítségnyújtás, 
szociális segítő munka: tervezett segítő
folyamat, a mindennapi életvezetési
segítségnyújtásra összpontosuló
szolgáltatásokkal, tanácsadásokkal, segítő
beszélgetésekkel, valamint
családlátogatásokkal,
szociális integrációs szolgáltatások,
 adomány-közvetítés

SZOLGÁLTATÁSAINK

szabadidős programok (társasjátékok,
vetélkedők, kézműves foglalkozások,
gyógytorna, ének), 
orvoshoz kísérés, gyógyszeríratás és kiváltás,
külön díjazás ellenében intézménybe szállítás
és hazaszállítás, 
bevásárlás, hivatalos ügyek intézésének
segítése, 
tisztálkodási lehetőség, mosás, vasalás,
közvetített szolgáltatások: fodrász,
kozmetikus, pedikűrös

SZOLGÁLTATÁSAINK         

információnyújtás, tanácsadás, segítségnyújtás
hivatalos ügyek intézésében,
közvetlen környezet rendbetétele,
tisztántartása, mosás, mosogatás, vasalás, 
orvoshoz kísérés, gyógyszeríratás és kiváltás,
vérnyomásmérés, vércukorszint mérés,
gyógyszer adagolás, mozgatás, mosdatás,
fürdetés, öltöztetés, étkeztetés segítése, stb.

SZOLGÁLTATÁSAINK: 

Az Idősek Klubjában színes programokkal,
rendezvényekkel, igény szerint a szociális
étkeztetés keretében biztosított ebéd lehetőséggel
és számos egyéb szolgáltatással várjuk
mindazokat, akik szívesen töltik idejüket
társaságban, illetve segítségre szorulnak önmaguk
ellátásában.

főzőhelyről történő elvitellel,
házhozszállítással,
idősek és demens személyek nappali
ellátásában részesülők esetén az Idősek
Klubjában történő elfogyasztással

AZ EBÉD IGÉNYBE VEHETŐ:

ÉTKEZTETÉS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást
igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében
biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása
érdekében szükséges ellátást.

IDŐSEK KLUBJA
Idősek és demens személyek nappali ellátása

Az étkeztetés (ebéd) nyújtható azon a
szociálisan rászorult személyek számára, akik
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük miatt legalább a napi
egyszeri meleg étel biztosításáról gondoskodni
nem képesek.

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT


