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A bentlakhatás terjedelme és hossza 
 

                Szociális szolgáltatásunk nyújtásáról olyan Szerződést 

kötünk 

 Önnel, amelyben le van fektetve, hogy: 

– a szolgáltatás milyen időre lesz nyújtva, 

– mennyi lesz a szolgáltatás díja, 

– melyek az Ön jogai és kötelességei, 

– melyek a Szerződés felbontásának 

feltételei, 

– melyek azok a személyi adatok, 

amelyeket az Ön engedélyével 

felhasználunk. 

 

 

Az elszállásolás 
 

Intézetünkbe való érkezése után Önt szobáink egyikébe szállásoljuk 

el. 

A személyzet segít Önnek személyes dolgai elhelyezésében. 

Szobáját saját tárgyaival  / dekorációs tárgyak, fényképek, …./  

díszítheti. 

 

 

 

Mosás 

 

Felkínáljuk Önnek ruházata mosásának lehetőségét. 

A személyzet legalább 1x hetente: 

- átveszi az Ön bepiszkolódott öltözékét – és azt leadja a mosodába. 

Szükséges, hogy a mosnivaló meg legyen jelölve: kivarrva vagy fix-

szel kiírva a név. 

 

 

 

Villany-fogyasztók 
 

Elhozhatják rádiójukat, TV, Mobil, gyorsforralójukat. Esetleg más 

egyéb fogyasztót: hajszárító, kulma, villanyborotva. 

Használatukat jelentsék be a szociális munkásnak. 

 

 

 

Gyógyszerek 

 

Ha akarja, hogy gyógyszereit mi adagoljuk, kérjük, hogy adja át 

őket a vezető nővérnek. 

Gyógyszereit kéznél hagyhatja, ha önállóan fogja használni: 

szemcseppek, sprayek 

 



 

Orvosi ellátás 
 

Általános orvos 1x hetente jár intézetünkbe. Az orvosi ellátásról 

szerződést köthet vele vagy meghagyhatja eddigi orvosát. Ebben az 

esetben gyógyszereit és a kivizsgálásra való szállítást Önnek kell 

biztosítani. 

 

 

Étkezés 
 

Intézetünk egésznapos étkezést kínál. 

                  Racionális, diabetikus és epe-máj diétát nyújtunk. 

                  Az étkezés 5x napjában van felszolgálva. 

                  A cukorbetegeknek II. vacsorát biztosítunk. 

 

 

Takarítás 
 

Minden nap takarítunk és kihordjuk a szemetet a szobákról. 

Szívesen vesszük saját készségét a személyi helyiségek és az intézet 

kültéri takarításában, rendezésében. 

 

 

 

Látogatás 
 

Egész nap folyamán fogadhatja látogatóit. Fontos, hogy látogatója 

érkezésének és távozásának időpontját a portán levő „ Látogatók 

könyvébe“ beírja. 
Látogatóit a szobájában lakótársával való előzetes egyeztetés után 
fogadhatja csak. Különben az intézet előcsarnokában, fogadóhelyiségben 
vagy a parkban találkozhatnak 

 

 

Értéktárgyak 
 

Intézetünk nem felel személyes dolgaiért, értéktárgyaiért, 

betétkönyveiért és készpénzért, amely Önnél van. Ha úgy dönt, 

hogy értéktárgyait megőrzésre elhelyezze az intézetünknél, 

átvesszük Öntől megőrzésről való szerződés ellenében. 

 

 

Eltávozás 
 

Az intézetből való eltávozási szándékát szíveskedjen bejelenteni a 

személyzetnek. 

 

 

Éjszakai nyugalom  

 

22 órától 6 óráig ajánlatos nem zavarni lakótársainkat 

hangoskodással vagy egyéb tevékenységgel. 

 



 

Posta 
 

Postai küldemények naponta érkeznek intézetünkbe. 

A napi sajtót is megrendelheti saját költségén. Minden postát 

bontatlan borítékban adunk át. Az ajánlott küldeményeket aláírás 

ellenében  adjuk át. 

 

 

 

Dohányzás 
 

Az intézetben dohányozni és nyitott lánggal forgolódni csak 
meghatározott kijelölt helyen lehet. 

 

Kábítószerek 

 

Az intézetben nem szabad alkoholos italokat és kábítószereket 

tárolni és árusítani. 

 

 

 

A házi rend megszegésének tekinthető: 

 

- a lakótársak és a személyzet szóbeli vagy testi támadása 

- alkohol vagy kábítószer használata, agresszív viselkedés 

- jó erkölcsök megzavarása 

- a Szerződésben feltüntetett szociális szolgáltatásért járó 

illetménnyel való tartozás / nemfizetés/ több mint 3 hónap után 

 

Kidolgozta: Mgr. Katarína Uhnáková, Szociális munkás 

Jóváhagyta: Mgr. Anna Psárska, Igazgatónő                         

 

                                                              Az információs táblán való kifüggesztés dátuma: 

 

Szövegforditás: Mgr. Vilma Demeterová 


