
z azt je len ti, hogy a csa lád- és gyer mek jó lé ti szol gá la tok
– ame lye ket min den te le pü lés kö te les mû köd tet ni – el -
lát ják a ko ráb bi csa lád se gí tô szol gá la tok és gyer mek jó lé ti

szol gá la tok ala pel lá tás ban vég zett fel ada ta it, míg a má so dik szin -
ten meg je len tek a já rás szék he lye ken mû kö dô csa lád- és
gyer mek jó lé ti köz pon tok, ame lyek a gyám ha tó sá gi el já rá sok -
ban érin tett ügyek kel és olyan spe ci á lis szol gál ta tá sok kal fog lal -
koz nak, ame lye ket ko ráb ban a nagy vá ro sok ban mû kö dô gyer -
mek jó lé ti köz pon tok lát tak el.

A Mo no ri Já rás te kin te té ben a Csa lád- és Gyer mek jó lé ti
Köz pont Mo no ron a Do bó ut ca. 6 szám alatt mû kö dik.

Te le fon/Fax: +36 (29) 411-037, 
E-ma il: mo nor csa gye jokp@gma il.com

A Csa lád se gí tô Szol gá lat Nyár egy há zán az Ady
End re út 1/A szám alatt az Idô sek Nap kö zi Ott ho ná ban
mû kö dik.

Gon do zó nô: Szöl lôsy At ti lá né (Ibo lya)
Te le fon: +36 (30) 631-9383, 
E-ma il: gye jo.nyha za@gma il.com
Ügy fél fog adás: Hét fôn és Szer dán 9-12 va la mint 13-16 órá ig.

A Csa lád se gí tô Szol gá lat cél ja:
A te le pü lés te rü le tén élô szo ci ál is és men tál hi gi é nés prob lé mák

mi att vesz élyez te tett, il let ve krí zis hely zet be ke rült sze mé -
lyek és csa lá dok élet ve ze té si ké pes sé gé nek meg ôr zé se, az ilyen
hely zet hez ve ze tô okok meg elô zé se, va la mint a krí zis hely zet
meg szün te té sé nek elô se gí té se.

A Csa lád se gí tô Szol gá lat csa lád gon do zói fel ada to kat lát
el, el lá tá so kat köz ve tít, és szer ve zé si te vé keny sé ge ket vé -
gez. Er rôl a te vé keny ség rôl jog sza bály ban meg ha tá ro zott for gal -
mi nap ló ban és eset nap ló ban do ku men tá ci ót vé gez.

A Csa lád se gí tô Szol gá lat szol gál ta tá sai:
• in for má ci ó nyúj tás
• hi va ta los ügyek in té zé sé nek se gí té se
• se gí tô be a vat ko zás krí zis hely ze tek ben
• élet ve ze té si ta ná csa dás, vagy en nek meg szer ve zé se
• egyé nek, csa lá dok kap cso lat kész sé gé nek ja ví tá sa
• csa lád kon zul tá ció vég zé se, en nek meg szer ve zé se
• cso por tok, klu bok szer ve zé se, ve ze té se

A Csa lád se gí tô Szol gá lat fel ada tai:
• Szo ci ál is és egyéb in for má ci ós ada to kat gyûjt az el lá tást igény -

be ve vô meg fe le lô tá jé koz ta tá sa ér de ké ben.
• Tá jé koz ta tást ad a le het sé ges el lá tá sok (szo ci ál is, csa lád tá mo ga-

 tá si, tár sa da lom biz to sí tá si) for má i ról, a hoz zá ju tás le he tô sé ge i rôl.
• Pszi cho ló gi ai, jo gi és egyéb ta ná csa dást szer vez.

• Prog ra mo kat szer vez (üdül te tés, tá bo roz ta tás, ado má nyosz tás,
stb.) a mû kö dé si te rü le tén élô la kos ság szá má ra.

• Se gít sé get nyújt az egyé nek, csa lá dok kap cso lat kész sé gé nek
ja ví tá sá hoz.

• Se gí ti spe ci á lis tá mo ga tó, ön se gí tô cso por tok szer ve zé sét,
mû köd te té sét.

• Alap fel ada ta in túl egyéb spe ci á lis szol gál ta tá so kat nyújt
(pl.: mun ka ke re sé si klub, ahon nan in gyen tud bár ki te le fo nál -
ni ál lá sügy ben; se gít ség ön élet rajz ké szí tés ben, stb.).

A mo no ri köz pont ál tal nyúj tott spe ci á lis szol gál ta tá sok:

Fel ügyelt kap cso lat tar tás meg va ló sí tá sa: A Bí ró ság és
Já rá si Gyám hi va tal ál tal sza bá lyo zott kap cso lat tar tá si ügyek ben a
já rás ban élô ügy fe lek szá má ra he lyet és szak em bert biz to sí -
tunk a kap cso lat tar tás ide jé re. Hely szí nei: mo no ri köz pont
(szom bat dél elôtt), pi li si szol gá lat te lep he lye (pén tek dél után) és
a gyöm rôi szol gá lat te lep he lye (pén tek dél után).

Te le fo nos ké szen lé ti szol gá lat mû köd te té se: Fel me rü lô
krí zi sek meg ol dá sá hoz nyújt se gít sé get, in for má ci ót és el ér he tô -
sé get krí zis ben lé vô sze mély ré szé re, hogy prob lé má já val mely
szol gál ta tó hoz for dul hat. Az egész já rás ra vo nat ko zó an mû kö dik,
mun ka idôn kí vül is. Tel.: +36 (30) 663-2580.

Pszi cho ló gi ai se gít ség nyúj tás: A mo no ri köz pont ban ked di
na po kon dél után 14-tôl 18 órá ig, va la mint a gyöm rôi szol gá lat -
nál mû kö dik ez az el lá tá si for ma. Fel ada ta el sô sor ban jel lem zés
ké szí té se, csa lád se gí tôk mun ká já nak se gí té se, szük sé ges el lá tá si ja -
vas lat meg té te le. A szol gál ta tást elô ze tes egyez te tés alap ján le het
igény be ven ni.

In gye nes jo gi se gít ség nyúj tás: Jo gi kér dé sek ben ad tá jé koz-
 ta tást Dr. Nagy An na ügy véd nô (kép vi se le tet nem vál lal). Fel ke res -
he tô a mo no ri köz pont ban szer dán ként dél után 15-tôl 18 órá ig.

Csa lád kon zul tá ció: A csa lád ban je lent ke zô mû kö dé si za va -
rok ke ze lé sé re szol gál. A csa lá di krí zis ke ze lé se min den csa lád tag
be vo ná sá val tör té nik. A mo no ri köz pont ban mû kö dik csü tör tök
dél utá non ként, elô ze tes egyez te tés alap ján.

Ha kör nye ze té ben olyan élet hely ze tet (bán tal ma zás, szo -
ci ál is prob lé mák, krí zis hely zet, stb.) ta pasz tal, mely nek
meg szün te té sé ben (ja ví tá sá ban) a fen ti szol gál ta tá sok meg -
ol dást je lent het nek, ke res se fel gon do zó nôn ket, és kér je a
Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Köz pont ill. Szol gá lat se gít sé gét!

MONOR ÉS TÉRSÉGE INTEGRÁLT CSALÁD- 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS SZOLGÁLAT

TÁJÉKOZTATÓ a Monor és Térsége Integrált Család- 
és 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.
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SEGÍTÜNK, HA BAJBAN VAN!
KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

E

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.

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

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




