
Elérhetőségek
1. Fülesd Idősek Klubja Kis u. 4.
    Nappali ellátás vezető: Deák Beáta
    44 / 435 – 617/ 13-as mellék
    - étkeztetés
    - házi segítségnyújtás
    - idősek nappali ellátása
    Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00  
    Gyermekjóléti Szolgáltatás, Kis u. 4.
    44 / 435 – 617/ 13-as mellék
    - családsegítés
    - gyermekjóléti szolgáltatás
    - házi gyermekfelügyelet
    Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00

2. Kölcse Gondozási Központ, Kölcsey u. 121. 
    Nappali ellátás vezető: Baloghné Bodnár Anita
    44 / 435-606
    - étkeztetés
    - házi segítségnyújtás
    - idősek és fogyatékosok nappali ellátása
    Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00
    Gyermekjóléti Szolgáltatás, Kölcsey u. 121.
    - családsegítés
    - gyermekjóléti szolgáltatás
    - házi gyermekfelügyelet
    Hétfőtől - péntekig: 8.00 – 16.00.

3. Sonkád Idősek Klubja Kossuth u. 1.
    Nappali ellátás vezető: Makayné Szalkai Zita 
    44 / 377 - 248
    - étkeztetés
    - házi segítségnyújtás
    - idősek nappali ellátása
    Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00   
    Gyermekjóléti Szolgáltatás, Rákóczi u. 29.
    44 / 377 - 248
    - családsegítés
    - gyermekjóléti szolgáltatás
    - házi gyermekfelügyelet
   Hétfő –szerda– csütörtök- péntek: 8.00 – 16.00

4. Milota Polgármesteri Hivatal, Vörösmarty u. 104.
    44/578-002
      - étkeztetés
      - házi segítségnyújtás
    Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00
    Gyermekjóléti Szolgáltatás Vörösmarty u. 104.
    - családsegítés
    - gyermekjóléti szolgáltatás
    - házi gyermekfelügyelet

    Hétfő – csütörtök – péntek: 8.00 – 16.00

5. Uszka Idősek Klubja Fő u. 80.
    Nappali ellátás vezető: Borbély Lászlóné
     20 / 385 60 12
       - étkeztetés
       - házi segítségnyújtás
       - idősek nappali ellátása
    Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00
    Gyermekjóléti Szolgáltatás Fő u. 80.
       - családsegítés
       - gyermekjóléti szolgáltatás
       - házi gyermekfelügyelet 
    Kedd: 8.00-16.00

6. Botpalád Polgármesteri Hivatal Petőfi u. 7/a
    44 / 707-031
       - étkeztetés
       - házi segítségnyújtás
    Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00
    Gyermekjóléti Szolgáltatás Petőfi u. 7/a
       - családsegítés
       - gyermekjóléti szolgáltatás
       - házi gyermekfelügyelet
    Kedd: 8.00-16.00

7. Kispalád Polgármesteri Hivatal, Fő u. 111.
    44 / 706-022
       - étkeztetés
       - házi segítségnyújtás
    Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00
    Gyermekjóléti Szolgáltatás Fő u. 111.
       - családsegítés
       - gyermekjóléti szolgáltatás
       - házi gyermekfelügyelet
    Csütörtök: 8.00-16.00

8. Magosliget Polgármesteri Hivatal Fő u. 50.
    44 / 703-200
        - étkeztetés
        - házi segítségnyújtás
     Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16.00
     Gyermekjóléti Szolgáltatás Fő u. 50.
         - családsegítés
         - gyermekjóléti szolgáltatás
         - házi gyermekfelügyelet
     Kedd: 8.00-16.00
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Az intézmény tevékenysége, ellátási 
területe

Az  intézmény  a  szociális  alapellátások  

közül a:

- szociális étkeztetést
- házi segítségnyújtást
- családsegítést

Fülesd,  Kölcse,  Sonkád,  Botpalád,  

Kispalád,  Uszka,  Magosliget,  Milota  

községekben

- az idősek nappali ellátását
Fülesd,  Kölcse,  Sonkád,  Uszka  

községekben

- a fogyatékosok nappali ellátását
Kölcse községben biztosítja.

Az  intézmény  a  gyermekjóléti  

alapszolgáltatások közül a:

- gyermekjóléti szolgáltatást
- házi gyermekfelügyeletet

Fülesd,  Kölcse,  Sonkád,  Botpalád,  

Kispalád,  Uszka,  Magosliget,  Milota  

községekben biztosítja.

Szociális étkeztetés
Az ellátás célja azon szociális rászorultaknak a 
legalább  napi  egyszeri  meleg  étkezés 
biztosítása,  akik  azt  önmaguk  és  eltartottjaik 
részére tartósan vagy  átmeneti  jelleggel  nem 
képesek biztosítani, különösen:

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, 
- pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük vagy 
- hajléktalanságuk miatt.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, 
amelynek  célja,  hogy  az  igénybevevő  önálló 
életvitelének  fenntartását  –  szükségleteinek 
megfelelően  –  lakásán,  lakókörnyezetében, 
meglévő  képességeinek  fenntartásával, 
fejlesztésével biztosítsa. Az alapvető gondozás 
és ápolás körébe tartozó feladatokat látja el.

Nappali ellátás
Az  időskorúak nappali  ellátásának  célja  a 
szociális  és  mentális  támogatásra  szoruló, 

önmaguk ellátására részben képes időskorúak 
napközbeni gondozása. 
A fogyatékosok nappali  ellátásának  célja  a 
harmadik  életévüket  betöltött,  önkiszolgálásra 
részben képes vagy önellátásra nem képes, de 
felügyeletre  szoruló  fogyatékos,  illetve  autista 
személyek napközbeni gondozása. 

Családsegítés
Célja  a  családok  és  egyének  életvezetési 
képességeinek  megőrzése,  a  krízishelyzetük 
feloldása,  valamint  preventív  ellátások 
szervezése. 

A  családsegítő  szolgáltatásban  nyújtott 
szolgáltatás  olyan  személyes  szociális 
szolgáltatás,  amely  a  szociális  munka 
eszközeinek  és  módszereinek 
felhasználásával  hozzájárul  az  egyének,  a 
családok,  valamint  a  különböző  közösségi 
csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a 
szociális  környezetükhöz,  való 
alkalmazkodáshoz.  
 A  családban  megjelenő  problémákat 
egységben szemlélve nyújt segítséget.

Gyermekjóléti Szolgáltatás
A gyermekjóléti  szolgáltatás  célja  a  gyermek 
testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének  elősegítése,  a  gyermek 
veszélyeztetettségének  megelőzése,  a 
kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetése, 
illetve  a  családjából  kiemelt  gyermek 
visszahelyezésének  segítése,  valamint  a 
törvénybe foglalt gyermeki – és szülői jogok és 
kötelességek érvényesülésének elősegítése.    



Házi Gyermekfelügyelet
A  gyermekjóléti  alapellátás  keretében 
gyermekek  napközbeni  ellátásaként  házi 
gyermekfelügyeletet  biztosít  az 
Alapszolgáltatási Központ, a 20 hetes kortól az 
általános  iskolai  tanulmányokat  folytató, 
tanköteles  korú  gyermek  ellátásában 
akadályozott szülő kérelmére.


