
Dobozi Gondozási Központ 

   

1. Bevezetés 

A Dobozi Gondozási Központ Doboz Nagyközség közigazgatási területén lát el szociális 

alapszolgáltatási feladatokat. Az intézmény fenntartója Doboz Nagyközség Önkormányzata. A 

ház 1988-ban kezdte meg a működését, mint Öregek Napközi Otthona. Belső elrendezése az 

akkori követelményeknek megfelelően lett kialakítva. A feladatok bővítésével vált egyre az 

igényeket kielégítve teljesebb körűvé a szolgáltatás és lett egyre szűkebb az épület.  

2. Ellátási területek bemutatása 

Család és Gyermekjóléti szolgálat:  

 Ellátás célja: 

A családsegítő szolgáltatás célja a települési önkormányzat működési területén élő 

szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe 

került - személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez 

vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A 

családsegítő szolgálat szociális segítő feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és 

szervezési tevékenységet végez.  

A szolgálat célja továbbá a gyermek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a 

szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez 

és megszüntetéséhez nyújtott széleskörű, szükség esetén alternatív eszközöket is 

alkalmazó szociális munka. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan gyermekeknek és 

családtagjaiknak nyújtott speciális személyes szociális ellátás, melynek célja, hogy 

elősegítse a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi fejlődését, családban történő 

nevelkedését, valamint megelőzze a gyermek veszélyeztetettségét.  

Támogató Szolgálat 

 Ellátás célja: 

A támogató szolgálat célja, Doboz Nagyközség, közigazgatási területén a 

fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének 

megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének 

segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális 

segítségnyújtás biztosítása.  

 Feladata: 

 Doboz területén élő fogyatékos személyek felkutatása. 

 Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi 

beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. 

 Biztosítani az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz való hozzájutást. (Speciális személyi szállítás) 



 Biztosítani az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének 

megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutást.  

 Biztosítani a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszköz 

feltételeit. 

 A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása. Az intézményben a 

jelnyelvi tolmács feladatokat Takácsné Molnár Ilona látja el, szükség szerint 

alkalmanként. 

 Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi 

kapcsolatainak erősítéséhez, speciális önsegítő csoportokban való részvételükhöz. 

 Egyes szociális alapellátási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek 

speciális szükségleteihez igazodóan. 

 Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának 

megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős 

kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása. 

 A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások 

elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. 

Szociális étkeztetés 

 Ellátás célja: 

A település közigazgatási területén élő időskorú és szociálisan rászorult lakosság 

részére személyes gondoskodás biztosítása.  

 

 Feladata: 

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása. Ha 

az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára 

az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani. A diétás ebédet 

jelenleg is Gyuláról a kórház konyháról szállítják naponta. 

Házi segítségnyújtás 

 Ellátás célja: 

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A 

segítségnyújtás célja, hogy az ellátott minél tovább saját otthonában éljen, 

önállóságának megőrzése mellett. 

 Feladata: 

A házi gondozó feladata ellátása során segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást 

igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete 

 saját környezetében, 

 életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 



 meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen. 

A házi gondozó a segítésnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- 

és szakellátást nyújtó intézményekkel. 

Nappali ellátás: Idős, Demens, Fogyatékkal élők: 

Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak 

megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi 

programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű csoportoknak. Biztosítja, 

hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon 

működjön. A nappali ellátásban biztosított a napi étkeztetés, személyi higiénia, alkotómunka. 

 Feladat: 

 Idős nappali ellátás: az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális 

állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi 

igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a 

közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás 

nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon 

működjön. 

 Demens nappali ellátás: egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel 

kell szervezni, a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum 

szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján 

kell elkészíteni, a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan 

biztosítani kell. Az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére 

irányuló programok szervezése. 

 Fogyatékos nappali ellátás: a fogyatékkal élő személyek számára egyéni fejlesztő 

programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozás szervezése, az ellátást igénybe 

vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust 

biztosító szolgáltatás nyújtása, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programok 

szervezése.  Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás. Étkeztetés, gondozás, 

felügyelet biztosítása. 

 

 

 

 

 

 


