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Segít a Gondozási Központ
A korábbi évekhez hasonlóan az idei esztendõ is sok feladatot és megoldandó problémát hozott a Gondozási Központ
számára, amely alapszolgáltatási feladatokat ellátó, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény.
2012. január 1-jétõl a Tarna-menti Szociális Központ keretein belül mûködünk. A Tarna-menti Szociális Központ Aldebrõ,
Tófalu, Kápolna, Kompolt, Kál és Nagyút szociális ellátórendszerének szolgáltatóit tömöríti. A gesztori feladatokat Kál
nagyközség végzi, az intézmény központja szintén Kálban található. A társulással feladataink nem változtak,
továbbra is a Kompolton élõ idõsek segítését végezzük. A segítségnyújtásunk kiterjed a fizikális- és a mentális
segítésre, valamint a hivatalos ügyek intézésére.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az itt élõ idõsek minél tovább saját otthonukban tölthessék napjaikat, ne legyenek
rákényszerülve arra, hogy el kelljen hagyniuk megszokott környezetüket, és bentlakásos otthonba kelljen költözniük.
Ennek érdekében intézményünk az idõs koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük, fogyatékosságuk miatt
rászoruló lakosoknak a következõ szolgáltatásokat biztosítja:
ÉTKEZTETÉS
Szolgáltatásért fizetendõ intézményi térítési díj
Helyben fogyasztással
335
Ft/ebéd
Elvitellel
335 Ft/ebéd
Lakásra szállítva
395 Ft/ebéd
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Igényelhetõ szolgáltatások
A házi segítségnyújtásért fizetendõ intézményi térítési díj 300 Ft/óra.
Azon szolgáltatásokért kell térítési díjat fizetni, amelyeket az igénylõ otthonában végzünk. (pl.: takarítás, vasalás,
pelenkázás, fürdetés stb.)
Azon szolgáltatások után nem kell térítési díjat fizetni, amelyeket nem az igénylõ
otthonában folytatunk. (pl.: bevásárlás, gyógyszeríratás, ügyintézés stb.)
Segítség a napi tevékenységek
ellátásában Takarítás (fekvõbetegek esetén, a közvetlen lakókörnyezet takarítása) Mosás Vasalás
Bevásárlás Személyi higiéné biztosítása, fürdetés, öltöztetés, pelenkázás Alapvetõ ápolási feladatok
elvégzése Gyógyszerek felíratása, kiváltása Mozgatás, sétáltatás Felügyelet biztosítása Ügyintézés
Tanácsadás
IDÕSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
Igényelhetõ szolgáltatások
Idõsek nappali ellátása
térítésmentesen igénybe vehetõ szolgáltatás.
Kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni, amelynek összege
335 Ft/ebéd
Étkezési lehetõség Tisztálkodási lehetõség Mosási lehetõség Szabadidõs programokon való
részvétel Gyógytorna, intimtorna Vérnyomás mérés Házi könyvtár igénybe vétele Sajtótermékek olvasása
Televízió, videó, DVD használat Számítógép használatának megtanulása Internethasználat Ügyintézés
Tanácsadás

A felsoroltakon túl intézményünk a Kompolti Nyugdíjasok Egyesületével karöltve számos rendezvényre várja
mindazokat, akik szeretnének egy kicsit kikapcsolódni, hasznos szabadidõs programokon részt venni, kirándulni,
színházat látogatni, közösen ünnepelni, tájékozódni a szûkebb és tágabb világ dolgairól. Mindezt megtehetik egy összetartó,
egymást segítõ közösségé formálódott csapat tagjaként.
Intézményünk ad helyet a Fleischmann-örökséget bemutató emlékszobának. Az emlékszoba Fleischmann Rudolf és
Fleischmann Mária életútját mutatja be személyes tárgyaik, dokumentumaik segítségével. Az emlékszoba
megtekintése ingyenes, szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt.
Amennyiben további felvilágosításra van szüksége, az alábbi elérhetõségeken szívesen állunk rendelkezésére:
Címünk: Kompolt, Széchenyi út 16.
Telefon: 36-489-581
E-mail: gondkozpont.kompolt@gmail.com
Fülöpné Bata Mónika
a Gondozási Központ vezetõje
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