A Támogató Szolgáltatás a fogyatékos
személyek önálló életvitelét elősegítő, a
mindennapi szükségletek kielégítését célzó –
személyes közreműködés által megvalósuló –
szolgáltatás.

Közösségi Gondozás:
Úgy érzi nincsenek céljai?
Változtatni szeretne életén, de segítség
nélkül nem képes rá?
• Lehet, hogy egy-egy beszélgetés is
segítene?
• Dolgozni szeretne, de fél az emberek
közé menni?
A közösségi ellátás hozzásegítheti e problémák
megoldásához. Ha van szakvéleménye arról,
hogy hasonló problémákkal küszködik, kérje
segítségünket.
Segítünk: Készségfejlesztésben, az önellátásra
való képesség javításában, fenntartásában.
Tanácsot adunk, információhoz juttatjuk a
hozzánk fordulókat. Szolgáltatásainkat a
segítségre
szoruló
otthonában
ill.
lakókörnyezetében,
egyéni
szükségleteire
alapozva - közösen megbeszélt terv alapján –
személyesen
biztosítjuk.
Közvetítéssel,
szervezéssel, tanácsadással segítjük a céljaik
elérésében.
A fenti szolgáltatásaink térítésmentesek.
Nagyon sok településen működik már ez a fajta
ellátás. Az emberek jól tolerálják azt, ha
környezetükben élnek pszichiátriai betegek.
Munkatársaink segítenek a mindennapi
problémák leküzdésében.
•
•

Személyi segítés:

Szállító szolgáltatás

A szolgáltatás elsődleges feladata, hogy a
fogyatékkal élő személy olyan segítségben
részesülhessen,
ami
hozzásegíti
a
fogyatékosságból
eredő
hátrányok
csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez, alapvető
jogainak biztosításához, az esélyegyenlőség
megteremtéséhez.

A közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi,
szociális
kulturális
és
egyéb
szolgáltatásokhoz
való
hozzájutás
biztosítása érdekében áll a fogyatékkal élők
szolgálatában,
speciális
gépjármű
igénybevételével.
Az
igények
figyelembevételének
sorrendje:
• Az egészségügyi szolgáltatásokhoz
való hozzájutás segítése
• mindennapi
életvitelt
segítő
szolgáltatásokhoz való hozzájutás
segítése
• Fontossági
sorrendet
tekintve
ezután következnek a kulturális,
családi, szórakozás és az egyéni
érdeklődés körébe tartozó igények.

A segítségnyújtás lehetséges formái:
• Bevásárlás
• Gyógyszerfelíratás, gyógyszerkiváltás
• Orvoshoz kísérés
• Segédeszközök beszerzése
• Hivatalos papírok kitöltése, ügyintézés
• Felügyelet
• Személyes környezet rendben tartása
• Gyermekek óvodába, iskolába kisérése,
felügyelete
Ellátásra jogosult lehet:
- Bármilyen súlyos fogyatékossággal (látás,
hallás, mozgás, értelmi, halmozottan
fogyatékos, autista) élő személy,
Térítési díjaink:
Szociálisan rászorultak esetén:
• Lakáson belül: 300 Ft
• Lakáson kívül: 100 Ft
A támogató szolgáltatás igénybevétele során
szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan
fogyatékos személy, aki külön jogszabály
szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok
személyi járadékában, illetve magasabb összegű
családi pótlékban részesül.

A szállítás térítésköteles, melynek összege
50 Ft/km.
A térítési díj kifizetése eseti szállításnál
közvetlenül a szolgáltatás igénybe vétele
után, rendszeres szállításnál minden hónap
10.
napjáig
nyugta
ellenében
a
gépkocsivezetőnél.
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes
alapon történik, az igénylő ill. törvényes
képviselőjének bejelentése alapján. A
bejelentés történhet személyesen, illetve
telefonon.

Tanácsadás és információnyújtás:

Elérhetőségeink:
Jászberény, Ferencesek tere 3/A.
06-57/403-285
minden nap 8:00-12:00

JÁSZSÁGI TÁMOGATÓ

Levelezési cím:

SZOLGÁLAT

Jászárokszállás, Móczár A. tér 7/A.
06-57/433-348
kedd: 9:30-12:30
szerda: 9:30-12:30
csütörtök:11:00-13:00

Jászkisér, Fő u. 7.
Jászberény, Ferencesek tere 3/A.

TÁJÉKOZTATÓ

Jászkisér, Fő u. 7.
06-57/451-905
hétfő:8:00-12:00
szerda:8:00-12:00
csütörtök:8:00-12:00

Személyi segítés:
Szívós Nóra: 06-30/-549-9913

Jászladány, Hősök tere 6.
06-57/454-940
hétfő:9:30-12:00
szerda:8:00-12:00
csütörtök:8:00-12:00

Közösségi gondozás:
Turucz Edina: 06-30/548-9851

Menyhártné Hudra Julianna:
06-30/549-9978

Szolgáltatásaink:
Személyi segítés
Szállító szolgálat
Személyi szállítás:
Balog Erika: 06-30/555-0038

Közösségi gondozás
tanácsadás, információnyújtás

