Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény
2900 Komárom, Jedlik Á. u. 8.
34/346-292, 34/540-258, 30/556-0908

A Komáromi Tám-Pont Családintézményegységen belül látja el.

és

Gyermekjóléti

Intézmény

feladatait

két

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység (továbbiakban: Szolgálat)
feladatkörébe tartozik az ellátási területéhez tartozó települések - Komárom Mocsa és
Kisigmánd - nehéz élethelyzetben lévő lakossága számára segítségnyújtás, mely legfőképpen
az anyagi gondokkal küzdő, lakáshelyzetében bizonytalan, családi problémákkal,
konfliktusokkal terhelt családok, személyek segítése. E segítségnyújtás többek között magába
foglalja kérelmek kitöltését, ügyintézési segítségnyújtást, hivatalos levél megfogalmazását,
helyi és országos szociális helyzetet előmozdító lehetőségekkel kapcsolatos információk
nyújtását, lelki támogatást, mentális segítségnyújtást stb. Az Intézmény Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata a családra, mint egységes egészre fókuszálva próbálja azokat az
probléma-megoldási módokat felkutatni a hozzá forduló kliensekkel együtt, melyek a család
számára a legideálisabbak.
A Szolgálat Komárom, Mocsa, Kisigmánd lakossága számára ingyenesen biztosítja:
1. a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
2. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
3. a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
4. közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezését,
5. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
6. a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, konfliktuskezelő
programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat
segítő szolgáltatásokat,
7. a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek
egészséges testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban
történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység fogadási ideje a komáromi
székhelyen:
Hétfő
8-16,
Kedd
8-12,
Szerda
8-12,
Péntek
8-12 óráig.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Mocsán (2942 Mocsa, Hősök tere 1., tel.: 34/349-401)

Hétfő
Szerda

830-12 és 13-15,
16-1730 óra között,

Kisigmándon (2948 Kisigmánd, Fő u. 40., tel.: 34/356-438)
Szerda

1330- 1530 óráig

tart fogadási időt.
A komáromi intézményközpontban az adományokból származó ruhák és tárgyak közötti
válogatásra - kizárólag komáromi, kisigmándi és mocsai lakosok részére - hétfőn és szerdán
8-11 óráig van lehetőség az erre a célra szolgáló, alagsori helyiségben.
Az Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ intézményegység a Komáromi Járás
közigazgatási területén fekvő települések (Almásfüzitő, Ács, Bana, Bábolna, Csém,
Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd) lakossága számára a következő ingyenesen
igénybe vehető szolgáltatásokat biztosítja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pszichológiai tanácsadás,
pár- és családterápia, családkonzultáció, családi döntéshozó konferencia,
jogi tanácsadás,
utcai szociális munka gyermekekkel,
lakótelepi szociális munka,
kapcsolatügyeletet és mediáció,
iskolai és óvodai szociális munka,
készenléti ügyelet,
hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatokat lát el védelembe vétel, nevelésbe
vétel, vagy nevelésbe vétel megszűnése esetén.

A Család- és Gyermekjóléti Központ intézményegység fogadási ideje a komáromi
székhelyen:
Szerda

14-16 óráig.

A Család- és Gyermekjóléti Központ intézményegység ezen kívül minden általa ellátott
településen, speciális ellátásoknál egyéb helyeken (pl. iskolákban) is tart fogadási időt.
Fogadási időben az intézményt bárki előzetes időpont-egyeztetés nélkül is felkeresheti, ettől
eltérő időpontban az igénybevétel az esetmenedzserrel/tanácsadóval személyesen vagy
telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges. A pszichológiai vagy jogi tanácsadáson
való részvétel kizárólag előzetesen egyeztetett időpont alapján történhet.

