
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE

Sopron, Kossuth L. u. 10
Ciklámen Idősek Klubja
Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

Sopron, Major-köz 3.
Gondozási Központ:
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Lila Akác Idősek Klubja

Sopron, Uszoda u. 9.
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
Szociális foglalkoztatás:
Munka-rehabilitáció
Felkészítő, fejlesztő foglalkoztatás

Sopron, Híd u. 21.
területi védőnői ellátás
Sopron, Kodály Zoltán tér 12.
Sopron, Lenkey u. 1-3.
Brennbergbánya, Borbála telep 2.
Sopron-Balf, Fő u. 13.
Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő oktatási nevelési intézmények
iskolai védőnői ellátás

Gondozási Központ
A Gondozási Központ szervezi és irányítja a szociális étkeztetési és házi segítségnyújtás 
szolgáltatásait. Közreműködik az ápolási díjak felülvizsgálatának folyamatában, a 
Humánszolgáltatási Osztály Szociális csoportjának írásos felkérésére, korlátozottan csak az ápolt 
személy ellátására vonatkozó szükségletek, feladatok megvalósulása tekintetében.
A Gondozási Központ, a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően személyre szabott, 
differenciált szakmai munkával ellátja az idős személyek gondozásával kapcsolatos alapfeladatokat.
A Gondozási Központ keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások:

Étkeztetés:
Sopron város területén életvitelszerűen élő, lakó - és tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
részére legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása. A szociális rászorultság feltételeit a törvényi 
előírásoknak megfelelően a települési önkormányzat rendeletben szabályozta.



Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtásban részesülő személy saját otthonában, megszokott lakókörnyezetében kapja
meg az élethelyzeti sajátosságainak megfelelő ellátást. Olyan ellátási forma, amely az igénybevevő 
önálló életvitelének fenntartásában – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében 
biztosítja a segítségnyújtást. Személyre szabott ellátást nyújt az igénybevevő fizikai, mentális és 
szociális szükségleteinek, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően.

Idősek nappali ellátása
Nappali ellátást biztosító intézmény – az ellátást igénybe vevők részére életkoruk, szociális, 
egészségi, mentális állapotuknak megfelelően – napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A helyi
igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi 
szervezésű programoknak, csoportoknak, lehetővé téve ezzel a szociális izoláció elkerülését. 
Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető 
módon működjön. Jelenleg két Klubban, a Lila Akác és a Ciklámen Idősek Klubjában folyik a 
szolgáltatás.

Sérültek Napközi Otthona
A Sérültek Napközi Otthona Sopron város közigazgatási területén, értelmi fogyatékossággal 
és/vagy egyéb sérültséggel, halmozott fogyatékossággal, autizmussal élő személyeknek és 
családjaiknak nyújt segítséget.
A nappali ellátás a fogyatékossággal élő, 16. életévét betöltött, már nem tanköteles személyek 
fejlesztését, állapotának szinten tartását hivatott elősegíteni, társadalmi integrációjuk megvalósulása
érdekében szükségleteikhez, igényeikhez igazodó gyógypedagógiai fejlesztő és szinten tartó, 
valamint készségfejlesztő tevékenységek biztosításával.

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása
Nappali ellátás célja a pszichiátriai betegek rehabilitációjának, re-integrációjának elősegítése, a 
helyi települési közösségbe, a foglalkoztatási rendszerbe történő beilleszkedésük támogatása. 
Hosszú távú cél, a pszichiátriai betegek szociális kompetenciájának javítása, a stigmatizáció 
csökkentése. Aktivizálás az egészségügyi ellátás igénybevételében, a foglalkozási rehabilitációban, 
a társadalmi szerepvállalásban.
Közösségi ellátás a pszicho-szociális rehabilitáció eszközeivel nyújt segítséget a saját 
lakókörnyezetükben élő krónikus pszichiátriai betegeknek. Célja a betegségből adódó károsodás, 
pszicho-szociális fogyatékosság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy a pszichiátriai 
betegek a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vehessenek a közösség életében.

Védőnői Szolgálat
A területei védőnői gondozási tevékenység szakterületei - Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás, a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,az anyaságra való felkészülés segítése,a 
lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel, várandós anyák gondozása a külön 
jogszabályban foglaltak szerint, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az 



egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban
Iskolavédőnői szolgálat fő tevékenységi területei: ifjúság-egészségügyi gondozás, alapszűrések 
végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint. A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének 
ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása, elsősegélynyújtás, az orvosi 
vizsgálatok előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzés, a
krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, részvétel az egészségtan 
oktatásában, testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az 
étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, 
családlátogatás), pályaválasztás segítése.
A szolgálatok fenti tevékenységüket a működési engedélyben nevesített védőnői tanácsadóban, a 
gyermek otthonában, valamint oktatási-nevelési intézményben végzi.

 

 

 

Hajléktalanokat Ellátó Intézet

Sopron, Kossuth L. u. 10.
Éjjeli menedékhely
Hajléktalanok átmeneti szállása

Sopron, Magyar u. 22.
Népkonyha, Nappali melegedő
Utcai szociális munka

Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Az önellátásra képes és a közösségi együttlét szabályait tiszteletben tartó hajléktalanok számára 
nyújt lehetőséget a biztonságos éjszakai pihenésre és tisztálkodásra. Az ellátás térítésmentes. Az 
éjjeli menedékhely életvitelszerű lakhatást nem biztosít. 
Az éjjeli menedékhelyhez kapcsolt szolgáltatás, szociális munka keretében az információnyújtás, 
tanácsadás, szociális szolgáltatás közvetítés.

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
Elhelyezést biztosít azon hajléktalan személyek számára, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a
szociális munka segítségével önellátásra képesek.
Lehetőséget biztosít az életvitelszerű tartózkodásra, a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, a 
közösségi együttlétre. Szociális munkával segítséget nyújt a családi kapcsolatok helyreállítására, 
munkahelyteremtésre, a lakhatási problémák megoldására, a hajléktalanságból való kikerülésre. 

Nappali melegedő 
Az ellátás célja: a közterületen és az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok részére a 



létfenntartáshoz nélkülözhetetlen szolgáltatások nyújtása. Feladata a fentebb említett személyek 
ellátása, a napközbeni tartózkodás, étkezés, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének 
biztosítása, szükség esetén egészségügyi ellátáshoz juttatása.

Utcai szociális munka 
Utcai szociális munkával biztosítja az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek 
helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kisérését, szükség esetén ellátásuk kezdeményezését 
illetve az ellátás igénybevételéhez szükséges intézkedések megtételét.

Népkonyha
A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít 
azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.

 

 

Idősek Otthona

Sopron, Balfi u. 80.
Általános otthon
Idősek emeltszintű otthona
Időskorúak Gondozóháza

Sopron, József A. u. 5.
Emelt szintű ellátás

Átlagos gondozást-ápolást nyújtó ellátás
A Balfi utcai intézetben az ellátás a 174 fős otthonban történik, ahol 1 – 2 – 3 – 4 ágyas szobában 
kerülnek elhelyezésre a gondozottak. Személyi térítési díj ellenében gondozást, átlagos ápolást és 
teljes körű ellátást biztosítunk

Demens betegek ellátása
A demens lakókat elsősorban a Balfi úti részlegen működő Demens időseket ellátó otthonban látjuk 
el, de tekintettel a demencia kórképben szenvedők nagy számára a szakma szabályai szerint minden
részlegünkön látunk el demens lakókat.

Emelt szintű ellátás
A Balfi utcai Emeltszintű Otthonban és az Ikva Otthonban egyszeri használatba vételi díj 
befizetésével élethosszig tartó lakhatást és gondozást, teljes körű ellátást biztosítunk egy és két 
személyes lakrészekben. A használati jog nem örökölhető, az ellátásért személyi térítési díjat kell 
fizetni.

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
8 férőhelyen az Időskorúak Gondozóházában történik. Személyi térítési díj ellenében gondozást, 



átlagos ápolást és teljes körű ellátást biztosítunk

 

Üzemeltetési Csoport

9400 Sopron, Kossuth L. u. 10.

Az Intézmény részlegeinek, szakmai egységeinek, valamint a fenntartóval kötött – a városi 
közoktatási intézmények üzemeltetésére vonatkozó - „Feladat ellátási szerződés” szerinti 
szolgáltatásokat Üzemeltetési Csoport szervezi és biztosítja.Az üzemeltetési csoport feladatai:
műszaki ellátás,
karbantartás,
mosoda, varroda,
szállítás, gépjármű üzemeltetés,
takarítás,
portaszolgálat.

A Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó, karbantartási, porta és takarítási feladat-ellátási 
helyek:Sopron, Petőfi tér 3.
Sopron, Deák tér 78.
Sopron, Révai M. u. 2.
Sopron, Halász u. 25.
Sopron, Templom u. 26.
Sopron, Szélmalom u. 17.
Sopron, Mátyás király u. 18.
Sopron, Király Jenő u. 34.
Sopron, Lenkey u.1-3.
Sopron-Balf, Fő u. 5.
Sopron, Fenyő tér 1.
Sopron, Ferenczy J. u. 1-3.
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