Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye
Komárom Város Gondozási Központja
2900 Komárom Kelemen L. u. 2.
Telefon/fax: 34/345-921, 34/ 342-167
E-mail: komaromgondozas@komarom.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7 órától 15 óráig
Intézményvezető elérhető: 34/540-033 vagy 34/342-167 telefonon
Intézményünk célja: Személyes gondoskodást nyújtani az arra rászorulóknak, részben
alapellátás részben szakosított ellátás formájában. Közreműködünk Komárom város szociális
feladatainak ellátásában. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében a feladatot
kistérségi szinten látjuk el.
Alapvető célunk, hogy a szociálisan rászorulók köréből minél többen részesüljenek az
intézmény szolgáltatásaiból, ne maradjanak ellátatlan rászorulók Komárom városában, illetve
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapcsán a Kistérség 8 településén.
Szolgáltatásaink:
Idősek klubja,
Étkeztetés,
Házi gondozás,
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Kistérség 8 településén,
Hajléktalanok nappali melegedője,
Népkonyha,
Éjjeli Menedékhely,
Ideiglenes férőhelybővítés a téli krízis idejére.

Szolgáltatások:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek,
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
- Segélyhívás esetén a gondozónő 30 percen belül a helyszínen megjelenik
- A segélyhívás okának megszüntetése érdekében azonnali intézkedéseket tesz a
gondozónő
- Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez
Szolgáltatásunk Almásfüzitő, Ács, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Nagyigmánd
Mocsa településeken működik, ingyenesen vehető igénybe.

Házi segítségnyújtás:
Az arra rászorulóknak, az önálló életvitel fenntartását segítjük, saját otthonukban,
szükségleteiknek megfelelően. Például:
- Alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátása
- Segítségnyújtás a személyi higiéné és a gondozott közvetlen környezetének
tisztántartásában.
- Segítség a háztartás vitelében (bevásárlás, mosás, ételmelegítés stb…)
- Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, segítségnyújtás a veszélyhelyzetek
elhárításában.
- Segítségnyújtás a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban
Térítési díjaink gondozási órában kerülnek meghatározásra.
Étkeztetés:
Azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről
gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem
képesek biztosítani. Az étkeztetés történhet helyben fogyasztással, elvitellel illetve
kiszállítással. Orvosi vélemény alapján biztosítunk diétás étkeztetést is (cukros, epés).
Térítési díjaink a nyugdíj függvényében kerülnek megállapításra.
Idősek klubja:
Klubvezető: Csécsei Sándorné
A 18. életévüket betöltött, saját otthonukban élő, idős koruk vagy betegségük miatt
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítunk
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, a szabadidő kellemes, hasznos
eltöltésére, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Igény szerint étkezést
biztosítunk.
Szolgáltatásunk, étkezés nélkül, ingyenes.

