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2. Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények- II. számú
konzorciumi partner
Az intézmény célja, hogy széleskörű ellátás biztosítás keretén belül minden olyan
célcsoportot elérjen a lakóhelyén, akinek problémájára az alapszolgáltatások széleskörű
rendszerén belül megoldást lehet találni.
A szociális alapszolgáltatások biztosítása során nagyon fontos a segítésen kívül a mentális
gondozás. Az intézmény egyik legfontosabb szemlélete, hogy soha senkit nem lehet egyedül
hagyni, mindenkinek segíteni lehet és kell is valamilyen formában, ha ő ezt igényli. Ha a
gyermek védelme önkéntes igénybevétellel nem biztosított, az ellátás kötelező igénybevételét
rendeli el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény.
Az intézmény a napi munkája során folyamatosan nyomon követi a jogszabályi változásokat,
azokról tájékoztatja a járás területén működő többi hasonló szolgáltatást nyújtó szolgáltatót,
illetve az óvodai és iskolai szociális segítők segítségével az óvodákat és az iskolákat is.
Székhely címe:
 4700 Mátészalka Szalkay L. u. 2/a
Szolgáltatások típusai, bemutatása:
 Család és gyermekjóléti szolgáltatás
o A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
o A 2004-ben megalakult Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás, Mátészalkán és
még 7 településen végzik a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az
intézmény munkavállalói.
o A család és gyermekjóléti szolgálatok kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatban
segítik a családokban jelentkező veszélyeztetett körülmények megelőzését,
megszüntetését. Célunk, hogy a gyermekek vérszerinti családjaikban
nevelkedjenek.
 Család és gyermekjóléti központ
o A járásszékhelyen keretében működtetett család- és gyermekjóléti központ a
kapcsolattartási ügyeletet, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
utcai
szociális
munkát jogi
tájékoztatásnyújtást
és
pszichológiai
tanácsadást, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet, szociális diagnózis
készítését, járási jelzőrendszeri tanácsadó feladatokat, a gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek
védelmére irányuló tevékenységet lát el.
 Szociális étkeztetés
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o Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben
kell részesíteni azokat az igénylőket, akik különösen a koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük,
vagy hajléktalanságuk miatt arról más módon nem képesek gondoskodni.













Házi segítségnyújtás
o A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani
az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
o A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes időkorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Támogató szolgáltatás
o A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében
történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése,
valamint önállóságának megőrzése mellett a speciális segítségnyújtás
biztosítása.
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása
o A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető,
hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében
történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és
folyamatos nyomon követése.
Fogyatékkal élők nappali ellátása
o Telephely címe: 4700 Mátészalka Kálvin tér 4.
o A 3. életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint
az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint
megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Fejlesztő foglalkoztatás
o Fogyatékkal élők nappali intézményének keretén belül.
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o Az intézményi jogviszonyban álló személy részére az egyéni, gondozási,
fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő
képességeire építve korának, fizikai- és mentális állapotának megfelelően
munka-rehabilitációs foglalkoztatás biztosítható.
Hajléktalanok átmenetei szállása
o Telephely: 4700 Mátészalka Petőfi tér 10.
o A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek
az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális
munka segítségével képesek az önellátásra.
Bölcsődei ellátás
o Telephely: 4700 Mátészalka Szokolay Ö. u. 6.
o A gyermekek napközbeni ellátása keretében több csoportban nyújt szakszerű
gondozást és nevelést. A bölcsődei nevelés jelenleg 8 csoportban valósul meg.
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
o A bölcsőde, ha alapfeladatát nem veszélyezteti és van rá szabad kapacitása
külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtethet.
Háziorvosi ügyeleti ellátás
o Telephely: 4700 Mátészalka Kórház u. 1.
o A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg
vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, alkalomszerű és azonnali
sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő
sürgősségi beutalásával kapcsolatos feladatok.
Védőnői szolgálat
o Telephely: 4700 Mátészalka Puskin u. 2.
o A területi védőnő gondozási tevékenységet azon családok körében végzi, ahol
várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él.
o Az általános iskolai ifjúsági védőnők gondozási feladataikat az oktatási
intézményben végzik.

Konzorciumi feladatok a szakmatámogatási hálózatban betöltött szerepek
 Szakmatámogatási feladatok ellátása a megye területén az alábbi szolgáltatások
vonatkozásában:
o Család és gyermekjóléti szolgálat feladatai,
o család és gyermekjóléti központ feladatai,
o házi segítségnyújtás,
o jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
o szenvedélybetegek közösségi ellátása,
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o hajléktalan ellátás
o bölcsődei szolgáltatás.
Félévente egy személyes és háromhavonta egy online szakmai műhely megszervezése
az előző pontban bemutatott szolgáltatások területén dolgozó szakemberek részére
Címlista készítése a felsorolt szolgáltatásokat biztosító intézmények vonatkozásában
Jogszabályok nyomon követése és annak megküldése a területen működő szolgáltatók,
intézmények felé
Szakmai hírlevél szerkesztése.

Szakmatámogatási munkatárs, aki segít a felmerülő kérdésekben:
Neve:
Felföldiné Gere Anita
Tel.:
06-30/369-4727
E-mail:
gereancsi@gmail.com
Hajléktalan ellátással kapcsolatban kereshető munkatárs:
Neve:
Kőrizs Olivér
Tel.:
06-30/422-7105
E-mail:
olivergodlike@gmail.com
Család- és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatban kereshető munkatárs
Neve:
Kissné Szaniszló Bettina
Tel.:
06-44-310-054
E-mail:
nagynelangota@gmail.com
Család- és gyermekjóléti központtal kapcsolatban kereshető munkatárs
Neve:
Pelyvás Sándor
Tel.:
06-44-310-054
E-mail:
psanya262@gmail.com
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