Az intézmény neve: Családsegítő Központ
Intézményvezető: Hargitai Tünde
Az intézmény székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
Tel. / fax: 88/ 455 – 153
e-mail cím: csaladsegitokozp@invitel.hu
Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
Az intézmény működési területe:
Berhida Város Önkormányzatának közigazgatási területe, valamint megállapodás szerint
Vilonya Község Önkormányzatának közigazgatási területe.
A Családsegítő Központ ügyfélfogadási rendje:
Berhida:
Hétfő:
8.00-16.00 óráig
Kedd:
8.00-16.00 óráig
Szerda:
8.00-16.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek:
8.00 – 12.00 óráig
A Családsegítő Központ alaptevékenységei:
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- idősek nappali ellátása
- egészségügyi ágazat: védőnői szolgálat
Egyéb szolgáltatások:
- pszichológiai tanácsadás havonta két alkalommal keddi napokon 8.00 - 11.00 óráig,
előzetes időpont egyeztetés alapján; ellátja: Jáger Erzsébet pszichológus
- jogi tanácsadás havonta egy alkalommal szerdai napokon 13.00 – 14.00 óráig,
előzetes időpont egyeztetés alapján, ellátja: dr. Szőke László ügyvéd
Családsegítés keretén belül:
- információnyújtás;
- hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás;
- családgondozás;
- mentális gondozás;
- tanácsadás;
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése;
- aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő
személyekkel való együttműködés keretén belül:
o nyilvántartásba vétel;

o tájékoztatás az egyén szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
beilleszkedést segítő program elkészítéséről, együttműködés szabályairól;
o rendszeres kapcsolattartás;
o éves értékelés készítése a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról;
o tájékoztatás az önkormányzat felé a nyilvántartásba vételről és az éves
értékelésről, a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.
Gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül:
- a gyermek és családjával végzett szociális munka;
- konfliktuskezelés, mediáció;
- családkonferencia;
- a gyermek érdekében a veszélyeztetettség megelőzése, és megszüntetése;
- prevenciós tevékenységek;
- szabadidős programok szervezése;
- támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése;
- a családjába visszakerült gyermek utógondozása;
- egyéni foglalkozások gyermekekkel;
- a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése;
- családtervezési, nevelési, egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
Házi segítségnyújtás keretén belül:
kell gondoskodni azokról az
- időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és róluk nem gondoskodnak;
- azokról, akik egészségi állapotuk miatt rászorulnak, valamint akik ezt az ellátási
formát igénylik.
Szociális étkeztetést kell biztosítani annak aki, kora vagy egészségi állapota miatt nem képes
a napi egyszeri meleg étkezésről más módon gondoskodni.
Idősek Nappali Ellátása
Cím: Berhida, Hősök tere 38. Tel: 88/ 455-576
A Klub nyitva tartási ideje:
Hétfőtől- péntekig: 7.30 – 15.30 óráig
A nappali ellátást nyújtó intézmény, az önmagúk ellátására részben képes időskorúak
napközbeni gondozására szolgál. Az ellátás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatás
igénybevételét a Családsegítő Központban lehet kérelmezni.
Az Idősek Klubjában lehetőség van:
- napközbeni tartózkodásra,
- napi háromszori étkezésre,
- társas kapcsolatokra,
- kulturális és szabadidős programok igénybevételére,
- alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére,
- orvosi ellátás igénybevételére heti egy alkalommal.
Az Idősek Klubjában különböző szórakozási lehetőségek, ünnepek megtartása, és napközbeni
programok teszik változatossá az idősek életét.

Egészségügyi ágazat:
- Védőnői Szolgálat
Elérhetősége: Berhida, Hősök tere 38. Tel: 88/ 455 – 723
e-mail cím: berhidavedono@freemail.hu
Berhida 1. körzet helyettesítő védőnő: Laczkóné Kiss Irén védőnő
Önálló védőnői tanácsadás kisgyermekeknek: szerda 13.00 – 14.00 óráig
Kisgyermek tanácsadás gyermekorvossal: szerda 11.00 – 12.00 óráig
Nő - Anya – és Várandós Tanácsadás: szerda 14.00 – 16.00 óráig
1. számú körzet: Ady Endre, Akácfa köz, Bem J. , Csokonai V. M., Dankó P., Diófa utca és
köz, Erkel F., Hársfa, Honvéd, Hősök tere, József A., Kinizsi P., Kilián, Kiskovácsi út és
Puszta, Malom utca, Mező I., Nagy S., Ősi út, Péti út, Petőfi S., Séd, Szabadság tér,
Veszprémi út.
Berhida 2. körzet: Bodnár Lajosné védőnő
Önálló védőnői tanácsadás kisgyermekeknek: szerda 8.00 – 10.00 óráig
Kisgyermek tanácsadás gyermekorvossal: szerda 10.00 – 11.00 óráig
Nő - Anya – és Várandós Tanácsadás: csütörtök 10.00 – 12.00 óráig
2. számú körzet: Arany J., Árpád köz, Bartók B., Bezerédi, Boronkai, Erzsébet köz, Dózsa
Gy., Fenyő sor, Hunyadi tér, Jókai M., Kállai Éva, Kálvin tér, Károlyi tanya, Kisfaludy,
Kossuth L., Lakath J., Liszt F., Magyar Ifj., Munkácsy M., Rákóczi F., Rózsa F., Táncsics M.,
Vasút utca.
Berhida – Peremartongyártelep Védőnő: Székelyné Kendi Ildikó
Elérhetősége: Peremartongyártelep, Szegfű u. 3.
Tel: 88/454 - 502
Email-cím: zsozsolle@freemail.hu
Önálló védőnői tanácsadás kisgyermekeknek: csütörtök 8.00 – 10.00 óráig
Kisgyermek tanácsadás gyermekorvossal: csütörtök 10.00 – 12.00 óráig
Nő - Anya – és Várandós Tanácsadás: kedd 10.00 – 12.00 óráig
VILONYA
A kirendeltség címe: 8194 Vilonya, Kossuth L. u. 18.
A Családsegítő Központ ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 9.30-14.30 óráig (családsegítés)
Szerda: 12.00 – 16.00 óráig (gyermekjólét)
Ellátott szakfeladatok a Családsegítő Központ keretében – külön megállapodás szerint
Vilonya közigazgatási területén:
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés.

Egészségügyi ágazat:
- Védőnői szolgálat
Védőnő: Székelyné Kendi Ildikó
Elérhetősége: Vilonya, Kossuth L. u. 18.
Tel: 06-30/470-3688
Email-cím: zsozsolle@freemail.hu
Önálló védőnői tanácsadás kisgyermekeknek: páros hét szerda 10.30 – 12.30 óráig
Kisgyermek tanácsadás gyermekorvossal: szerda 14.00 – 14.30 óráig
Nő - Anya – és Várandós Tanácsadás: páros hét szerda 8.30 – 10.30 óráig

