
MIBEN SEGÍTHETÜNK? 

A GONDOZÁSI KÖZPONT ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS TERÜLETEI: 

Szociális étkeztetés: 

Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell 

gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjai részére tartósan, vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A településen élő fogyatékos személyek, 

pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére is lehetőséget 

kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját 

lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. 

Ez történhet: 

• Kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással pl. nappali ellátás keretében 

• Elvitelének lehetővé tételével, 

• Lakásra szállításával 

Térítési díj fizetése jövedelem függő, legfeljebb 755.Ft/ adag. Egy jövedelemből egy adag 

vehető igénybe a szociális étkeztetés keretein belül. 

Házi segítségnyújtás:  

Segítséget nyújt az étkeztetésben, gyógyszeríratásban és kiváltásban, bevásárlásban, hivatalos, 

szociális ügyek intézésében, fürdetésben és öltöztetésben, kisebb takarításban (a közvetlen 

élettérre van lehetőség), szakdolgozóink a gondozási feladatok ellátásában (pl.: 

gyógyszerezés, vérnyomás és vércukor mérése stb.) 

A házi segítségnyújtás térítési díja óránként: 450.- Ft (az ellátott otthonában ténylegesen 

eltöltött idő után). 

Lakitelek közigazgatási területén lakók vehetik igénybe. 

Nappali ellátás:  

Segítséget nyújt: étkezésben, szabadidős programokon való részvétel elősegítésében, 

gyógyszeríratásban és kiváltásban, bevásárlásban, hivatalos, szociális ügyek intézésében, 

fürdetésnél, mosásban, szakellátáshoz való jutás elősegítésében. Elősegítjük a 

szűrővizsgálatokon való megjelenést (időpontkérés stb). Vállalni tudjuk demens személyek 

ellátását is. Intézményünk biztosítja a be-és hazaszállítás lehetőségét is, tanyagondnokok 

közreműködésével.  

A nappali ellátás térítési díja  0,- Ft/fő/nap, csak az igényelt étkezések és szállítások díja 

fizetendő. (Tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevő Külterületen élő nappali ellátottnak a 

szállításért nem kell fizetnie. Belterületen élő nappali ellátottnak a szállításért 150Ft/ nap kell 

fizetnie). 

 

Idősek Otthona:  
14 férőhellyel működünk, melynek bővítése folyamatban van. Alap ápolási és gondozási 

feladatokat végzünk. Szakápolásra nincs engedélyünk.  

Térítési díj: 3500Ft/nap      104000Ft/hó 

Jelenleg szabad férőhelyünk nincs, de a várakozólistára fel lehet kerülni jelentkezés után.  



Tanyagondnoki szolgálat:  

Lakiteleken a külterületen élőknek lehetőség van a tanyagondnoki szolgálat igénybe vételére, 

amely két tanyagondnoki körzetben látja el feladatait a Gondozási Központ keretein belül. 

Segítségek nyújt: az étkeztetésben, orvoshoz való eljutásban, gyógyszerkiváltásban, 

bevásárlásban, hivatalos ügyek intézésében. A tanyagondnoki szolgáltatás minden 

külterületen élő lakiteleki lakos számára ingyenes!  

 

 

Intézményünk elérhetőségei: 

Gondozási Központ: Tel.: 76/449-071; E-mail: gondozasikozpont@lakitelek.hu 

Gondozási Központ Nappali ellátás: Tel.: 70/199-69-00 
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