KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

SEGÍTÜNK, HA BAJBAN VAN!
TÁJÉKOZTATÓ a Monor és Térsége Integrált Családés Gyermekjóléti Központ és Szolgálat mûködésérôl
Az elmúlt idôszakban átalakult a családsegítô- és gyermekjóléti
szolgálatok feladatellátása. Összevonták a szolgálatok feladatait,
valamint két szintûvé vált a rendszer.

E

z azt jelenti, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatok
– amelyeket minden település köteles mûködtetni – ellátják a korábbi családsegítô szolgálatok és gyermekjóléti
szolgálatok alapellátásban végzett feladatait, míg a második szinten megjelentek a járás székhelyeken mûködô család- és
gyermekjóléti központok, amelyek a gyámhatósági eljárásokban érintett ügyekkel és olyan speciális szolgáltatásokkal foglalkoznak, amelyeket korábban a nagy városokban mûködô gyermekjóléti központok láttak el.
A Monori Járás tekintetében a Család- és Gyermekjóléti
Központ Monoron a Dobó utca. 6 szám alatt mûködik.
Telefon/Fax: +36 (29) 411-037,
E-mail: monorcsagyejokp@gmail.com

A Csa lád se gí tô Szol gá lat Nyár egy há zán az Ady
Endre út 1/A szám alatt az Idôsek Napközi Otthonában
mûködik.
Gondozónô: Szöllôsy Attiláné (Ibolya)
Telefon: +36 (30) 631-9383,
E-mail: gyejo.nyhaza@gmail.com
Ügyfélfogadás: Hétfôn és Szerdán 9-12 valamint 13-16 óráig.
A Családsegítô Szolgálat célja:
A település területén élô szociális és mentálhigiénés problémák
miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megôrzése, az ilyen
helyzethez vezetô okok megelôzése, valamint a krízishelyzet
megszüntetésének elôsegítése.
A Családsegítô Szolgálat családgondozói feladatokat lát
el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységeket végez. Errôl a tevékenységrôl jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban és esetnaplóban dokumentációt végez.
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A Családsegítô Szolgálat szolgáltatásai:
információnyújtás
hivatalos ügyek intézésének segítése
segítô beavatkozás krízishelyzetekben
életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése
egyének, családok kapcsolatkészségének javítása
családkonzultáció végzése, ennek megszervezése
csoportok, klubok szervezése, vezetése

A Családsegítô Szolgálat feladatai:
• Szociális és egyéb információs adatokat gyûjt az ellátást igénybe vevô megfelelô tájékoztatása érdekében.
• Tájékoztatást ad a lehetséges ellátások (szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási) formáiról, a hozzájutás lehetôségeirôl.
• Pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez.
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• Programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, adományosztás,
stb.) a mûködési területén élô lakosság számára.
• Segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének
javításához.
• Segíti speciális támogató, önsegítô csoportok szervezését,
mûködtetését.
• Alapfeladatain túl egyéb speciális szolgáltatásokat nyújt
(pl.: munkakeresési klub, ahonnan ingyen tud bárki telefonálni állásügyben; segítség önéletrajz készítésben, stb.).
A monori központ által nyújtott speciális szolgáltatások:
Felügyelt kapcsolattartás megvalósítása: A Bíróság és
Járási Gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartási ügyekben a
járásban élô ügyfelek számára helyet és szakembert biztosítunk a kapcsolattartás idejére. Helyszínei: monori központ
(szombat délelôtt), pilisi szolgálat telephelye (péntek délután) és
a gyömrôi szolgálat telephelye (péntek délután).
Telefonos készenléti szolgálat mûködtetése: Felmerülô
krízisek megoldásához nyújt segítséget, információt és elérhetôséget krízisben lévô személy részére, hogy problémájával mely
szolgáltatóhoz fordulhat. Az egész járásra vonatkozóan mûködik,
munkaidôn kívül is. Tel.: +36 (30) 663-2580.
Pszichológiai segítségnyújtás: A monori központban keddi
napokon délután 14-tôl 18 óráig, valamint a gyömrôi szolgálatnál mûködik ez az ellátási forma. Feladata elsôsorban jellemzés
készítése, családsegítôk munkájának segítése, szükséges ellátási javaslat megtétele. A szolgáltatást elôzetes egyeztetés alapján lehet
igénybe venni.
Ingyenes jogi segítségnyújtás: Jogi kérdésekben ad tájékoztatást Dr. Nagy Anna ügyvédnô (képviseletet nem vállal). Felkereshetô a monori központban szerdánként délután 15-tôl 18 óráig.
Családkonzultáció: A családban jelentkezô mûködési zavarok kezelésére szolgál. A családi krízis kezelése minden családtag
bevonásával történik. A monori központban mûködik csütörtök
délutánonként, elôzetes egyeztetés alapján.
Ha környezetében olyan élethelyzetet (bántalmazás, szociális problémák, krízishelyzet, stb.) tapasztal, melynek
megszüntetésében (javításában) a fenti szolgáltatások megoldást jelenthetnek, keresse fel gondozónônket, és kérje a
Család- és Gyermekjóléti Központ ill. Szolgálat segítségét!

ÉS

MONOR ÉS TÉRSÉGE INTEGRÁLT CSALÁDGYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS SZOLGÁLAT

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata és Képviselô-testülete nagy szeretettel
vár mindenkit a Szenteste elôtti utolsó szombaton az általános iskola elôtti parkba,
hogy a Karácsonyt megelôzô várakozás idôszakában együtt ünnepeljünk!
Vendégeinket 11 órától karácsonyi vásárral, meleg teával és forralt borral,
ünnepi hangulatban várjuk.
Szeretnénk, ha ezt a napot a nyugodt, békés töltekezés, az együtt eltöltött
meghitt pillanatok és közös beszélgetések határoznák meg. Ebben a szellemben,
és egy közös estebéd elfogyasztásával kívánjuk lezárni a 2016-os esztendôt.

DÉLUTÁNI ÜNNEPI MÛSOR:
15.00 Dinnyés József (zeneszerzô, énekes) „Balladás Baranyi” címû
zenés elôadása a Kovács István Mûvelôdési Házban
A rendezvényen részt vesz Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas író-költô, községünk díszpolgára.
15.40 Beszélgetés a mûvésszel, a szerzôvel és az elôadókkal
16.00 Adventi gyertyagyújtás az általános iskolánál, majd
ünnepi mûsort adnak
a Nyáry Pál Általános Iskola diákjai,
a Napsugár Óvoda gyermekei,
a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub tagjai,
a zeneiskola és az énekkar tanulói, valamint
a Hagyományôrzô Szeretetcsoport tagjai.
17.30 Adventi közös estebéd
Kisbuszos szolgáltatásunkat minden lakosunk ingyenesen igénybe veheti.
Indulási idôpontok Felsônyáregyházáról (Szentimretelep érintésével): 11.00 és 14.00 óra
Visszaút a Nyáry Pál Általános Iskola elôl: 13.45 és 19.00 órakor

