
Kedves Igénylő, 

Családtag, Szakember!

Gondozási Központunk kedvezményes
étkeztetés és szakszerű otthon

gondozás szervezésével foglalkozik.

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, ha
úgy érzi, hogy Ön vagy hozzátartozója,
rokona, ismerőse, ügyfele, gondozottja
problémáján ellátásunk biztosításával

segíteni tudunk!

Szolgáltatásaink feltételeiről és
lehetőségeinkről kérje személyre szóló,

és részletes tájékoztatásunkat, a
hatékonyabb problémamegoldás

érdekében.

Érdeklődését mindenkor szívesen
fogadjuk!

A Gondozási Központ munkatársai

E-mail: gondozas@soszi.hu

Soproni Szociális Intézmény

Szociális Alapellátások
Intézete

Gondozási Központ

Sopron, Major köz 3.

mailto:gondozas@soszi.hu


A Gondozási Központ által biztosított
ellátások:

Étkeztetés:

 Napi  egyszeri,  a  jövedelem
mértékétől  függő  kedvezményes
ebéd, a rászorulók számára.

 Rászorulónak  minősül:  a  65  év
feletti  idős  és  önellátásra
képtelen,  vagy  részben  képes
egészségkárosodott, a fogyatékos,
a  hajléktalan,  illetve  a
pszichiátriai-  és  szenvedélybeteg
személy.

 A  rászorultság  tényét  igazolni
szükséges.

 Az  ebéd  kérhető:  helyben
fogyasztással,  elvitellel,  vagy
házhozszállítással.  Ez  utóbbi
esetén  a  kiszállítást  is  meg  kell
fizetni.

Házi segítségnyújtás:

 Segítség,  gondozás,  az
otthonukban  élő  idős,  tartósan
beteg személyek részére, akiknek
az  ellátási  szükséglete  nem
haladja meg a napi 4 órát.

 Az  ellátásra  való  jogosultság  a
formanyomtatvány  szerinti  orvosi
igazoláshoz kötött.

 A  napi  gondozási  szükséglet
megállapítása  szakértőink  által
történik.

 Az  ellátás  térítési  díj  köteles,  a
jövedelemtől függő óradíj mértéke
szerint.

 Az  ellátást  munkanapokon,  a
személyi  feltételeinktől  függően
tudjuk biztosítani.

Házi  segítségnyújtás  keretében,  az
alábbi  feladatokhoz  kérheti
segítségünket:

 személyes higiéné fenntartása
 lakókörnyezeti  higiéné

fenntartása (kizárólag az ellátásra
jogosult  által  használt
lakókörnyezet)

 háztartás  önálló  vitelében  való
segítségnyújtás

 alapápolási feladatok
 ügyintézés
 érdekvédelem
 mentális segítségnyújtás

Az  igénylési  kérelem  jelezhető
személyesen  az  ügyfélfogadási  időben,

illetve telefonon, a központ nyitvatartási
ideje alatt.

Ügyfélfogadás:

Telefon:

Hétfőtől- csütörtökig 8.00 – 16.00 óra
között,  pénteken  8.00  -  14.00  óra
között az alábbi telefonszámokon:

Étkeztetés: 
06-99/505-599

Házi segítségnyújtás:
06-99/505-598

A szolgáltatásokat Sopron 
közigazgatási területén belül élők 
számára tudjuk biztosítani.

Délelőtti
órákban:

Délutáni
órákban:

Hétfő: 8.30-12.00  12.30-16.00
Kedd: 8.00-9.30 12.30-15.00
Szerda: 8.30-12.00 12.30-15.00
Csütörtök: 8.00-9.30 8.00-9.30
Péntek: 8.30-11.30 -


