
Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dunaföldvári Család és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatás Központ útján biztosítja városunkban a szociális szolgáltatást. 

Ennek keretében: 

 

Szociális étkezés 

 

 

Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi legalább egyszeri meleg 

étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottaiknak tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek. Különösen akkor, ha  koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 

pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük , hajléktalanságuk teszi indokolttá. A szociális 

rászorultság részletes és helyi szabályozását Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2013.számú rendelete tartalmazza. Az étel biztosítása ellátási szerződés alapján  a EuroGuest ,a  

diétás étkezést a Napsugár Idősek Otthona  önkormányzati fenntartású  főzőkonyhákról történik, ahol 

diétás étkezést is biztosítanak.  Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően helyben 

fogyasztással, elvitellel, lakásra szállítással kerül megszervezésre kizárólag munkanapokon. 

 

Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik  

otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.  

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a rászorulókról, akik bentlakásos  

intézményi elhelyezésre várakoznak. A házi segítségnyújtás különösen: bevásárlás, gyógyszer  

felíratás, kiváltás, takarítás, mosás, vasalás, mosogatás, személyi higiénia biztosítása, mentális  

gondozás, hivatalos ügyek intézése. A három gondozó szakképesítéssel rendelkezik. 

  

A szociális segítés keretében milyen segítséget nyújtanak? 

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

- a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő 

segítségnyújtást, 

- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

 

A személyi gondozás keretében milyen segítséget nyújtanak ?  

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

- a háztartási segítségnyújtást 

- és a szociális segítést /pl. bevásárlás, gyógyszer kiváltás/ 

A gondozás díja térítésmentes.  

 

 Nappali ellátás:  

Az idősek klubja a klubtagok részére napi életritmust biztosító szociális, egészségi és mentális 

állapotuknak megfelelő szolgáltatást nyújt. 

Rendszeres programjaink:  Hétfőn   - Filmklub 

                                                    Kedd                  -          Receptklub  

         Szerdán  - Gyógytorna,  

          Csütörtökön      -  Gyógyulás- Lelki Gondozói Klub                                                       

         Havonta  - Kézműves szakkör                                          

A nappali ellátás díja térítésmentes. 

 

Érdeklődni : személyesen: Dunaföldvár, Duna u.13. 

                     telefonon:  06/75/341-068 


