A Gondozási Központ Dusnokon élő rászoruló családok részére biztosítja az alábbi
szolgáltatásokat:
- Étkeztetés
Az étkeztetést az étel helyben fogyasztásával, elvitelével, vagy lakásra szállításával biztosítjuk,
rászorultság esetén kedvezményes térítési díj fizetéssel.
- Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében ingyenesen biztosítjuk az alapvető gondozási, ápolási feladatok
ellátását, az önálló életvitel fenntartását, a lakókörnyezet higiénés körülményeinek megtartását, a
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését, és azok elhárítását, segítünk a mindennapi szükségletek
ellátásában.
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
A családsegítés keretében biztosítjuk a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, ill. konfliktusok megoldásának elősegítését,
veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetését, tartós és fiatal
munkanélküliek, az életviteli problémákkal küszködő, fogyatékkal és krónikus betegségben élők, ill.
más szociálisan rászorultak részére tanácsadást nyújtunk vagy ezeket megszervezzük, segítjük a
családon belüli kapcsolatrendszer erősítését.
- Idősek klubja
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatokra a szociális izoláció megszüntetésével, valamint alapvető higiéniai szükségletek
kielégítésére. Igény szerint naponta háromszori / tízórai, ebéd, uzsonna/ étkezést biztosítunk, szabadidős
programokat szervezünk, tanácsadást, mentális gondozást végzünk, a klubba rendszeresen jár masszőr,
ezenkívül hetente kétszer kézműves foglalkozásokon lehet részt venni.
- Védőnői szolgálat
A területi védőnő feladatai a nővédelem, várandós anyák gondozása, gyermekágyas anyák gondozása,
családgondozás, méhnyakszűrés, ezenkívül az iskola-egészségügyi ellátás keretében önállóan végzi az
alapszűréseket, a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzését, testi, szellemi fejlődésük
ellenőrzését, az elsősegélynyújtást, az orvosi vizsgálatok előkészítését, a védőoltásokkal kapcsolatos
szervezési és előkészítési feladatokat, a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének
segítését, az iskola és környezete higiénés ellenőrzésében való részvételt, a szülőkkel való
kapcsolattartást, pályaválasztás elősegítését.
A szociális intézmény együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti,
egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal így az otthonápolási szolgálattal, pártfogó
felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálattal, fogyatékos személy ellátása esetén a gyógypedagógiai,
nevelési szakszolgálatokkal és a fogyatékos személyt segítő, érdekvédelmi szervezetekkel, pszichiátriai
és szenvedélybetegség esetén a szak-, és háziorvossal.
Szolgáltatásaink mindenki számára elérhetőek és ingyenesek!
Jelenleg házi gondozásba várjuk gondozásra szoruló lakosaink jelentkezését!
Elérhetőség:
6353 Dusnok, Köztársaság u. 10.
Telefonszám:
Idősek klubja: 78/401-726
Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat: 06/70-977-6856
Védőnő: : 78/401-954

