Soproni Szociális
Intézmény
Szeretettel várjuk klubjainkba nyugdíjas
Kedves Igénylő, Családtag, Szakember!

Intézményünk idősek nappali ellátásával
foglalkozik.
Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, ha

hölgyek és urak jelentkezését!
Magány helyett válasszon minket!

Szociális Alapellátások
Intézete

Idősklubok
Idős hozzátartozója napközbeni
ellátását bízza szakembereinkre!

úgy érzi, hogy Ön vagy hozzátartozója,
rokona, ismerőse, ügyfele, gondozottja
problémáján ellátásunk biztosításával
segíteni tudunk!
Részletes tájékoztatást adunk a

Sopron, Kossuth L. u. 10.

szolgáltatás biztosításának feltételeiről,
lehetőségeiről, s próbálunk közösen
megoldást keresni problémájára.

E-mail: ciklamen@soszi.hu
akac@soszi.hu

Az Idősek Klubjainak munkatársai

Sopron, Major köz 3.

Az idősek nappali ellátásának alapvető
célja, hogy az ellátást igénybe vevők
számára elérhető, nyugodt, otthonos
légkörű, egyéni szükségletekre épülő
szolgáltatást nyújtson.

-

A szolgáltatást Sopron Megyei Jogú
Város
közigazgatási
területén
élő
nyugdíjas személyek vehetik igénybe.
A kérelem benyújtása szóban és írásban
az idősek klubjaiban történik. Az ellátás
térítési díj ellenében vehető igénybe,
amit a mindenkori hatályos jogszabályok
és a helyi rendelet alapján az intézmény
vezetője állapít meg.

-

-

A nappali ellátás lehetőséget biztosít:
-

igény szerint meleg étel – ebéd fogyasztására
napközbeni tartózkodásra
társas kapcsolatok kialakítására
demens
személyek
integrált
ellátására
alapvető higiénés szükségletek
kielégítésére
igény szerint fodrász, manikűr,
pedikűr igénybevételére (külön
térítés ellenében)

-

-

szabadidős és kulturális
programokon való részvételre (pl.
torna, filmklub, vetélkedők, zenéstáncos rendezvények, kirándulás,
színház, kiállítás látogatás stb.)
ismeretterjesztő,
felvilágosító,
egészség megőrző előadásokon,
foglalkozásokon való részvételre
jeles
ünnepeink
közös
megünneplésére
kézimunkázás, kötés, horgolás,
hímzés,
kézműves
foglalkozás
lehetősége
különböző ügyességi, memória,
kártya és társasjátékok állnak
rendelkezésre
nyáron
a
teraszon/kertben
pihenhetnek
időseink,
kertészkedésre, virágosításra is
lehetőségük nyílik.
szükség szerint az egészségügyi
alapellátás
megszervezése,
a
szakellátáshoz való hozzájutás
segítése,
hivatalos
ügyek
intézésének
segítése

Szeretettel
várjuk
klubjainkba
mindazokat
a
nyugdíjasokat,
akik
családias
környezetben
kellemes,
hasznos időtöltésre, egymást segítő

közösségre és tartalmas programokra
vágynak.

„Ciklámen” Idősek Klubja
Sopron, Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06-20-4881549
99/506-415
A nappali ellátást 25 fő részére tudjuk
biztosítani.
Kellemes, kulturált környezetben várjuk
a
nyugdíjas
hölgyek
és
urak
jelentkezését!

„Lila Akác” Idősek Klubja
Sopron, Major köz 3.
Telefon: 06-20-4873127
A nappali ellátást 40 fő részére tudjuk
biztosítani
hangulatos,
barátságos,
kényelmes környezetben.

Az idősek klubjai munkanapokon 8.00
órától 16.00 óráig látogathatóak.

