Családi problémái vannak? Tanácstalan?
Munkanélküli? Magányos? Hivatalos ügyeinek intézésében segítségre szorul?
Adományával szívesen támogatná a rászorulókat?
- Forduljon hozzánk bizalommal! A KISBÉRI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK
BEMUTATÁSA

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2006 januárja óta nyújt a kistérség 17
településén szociális- (idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, családsegítés) és gyermekvédelmi
szolgáltatást.
Az intézmény székhelye Kisbér, Angol kert 1. szám alatt van. Emellett két telephelyet (Súr,
Bakonyszombathely), és 14 szociális irodát működtetünk.
A kisbéri székhelyen, valamint a súri, bakonyszombathelyi telephelyeken idősek nappali ellátásának, házi
segítségnyújtásnak az igénybe vételére van lehetőség.
A 2012-ben felújított szociális irodákban a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás érhető el.
A továbbiakban röviden szeretnénk ismertetni intézményünk családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatának
céljait, feladatait, működését.
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT feladata, hogy segítse a településen élő gyermekek megfelelő testi,
lelki, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését. Célunk, hogy hozzájáruljunk a gyermekek családban történő
nevelkedéséhez. A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT a szociális, mentálhigiénés és egyéb problémákkal
küzdő egyedülállók és családok számára nyújt szolgáltatást.
Intézményünk ezen feladatok ellátásának segítésére ún. észlelő jelzőrendszert működtet. A jelzőrendszer
tagjai például az oktatási intézmények, szociális és egészségügyi szolgáltatók, jegyző, rendőrség, de
magánszemélyek is jelzést tehetnek, ha segítségre szoruló gyermekről, családról, egyénről szereznek
tudomást. A jelzés alapján a családgondozók felkeresik az érintett személyeket, családokat.
Természetesen probléma esetén a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatot bárki (ideértve a kiskorú
gyermeket is) önként is felkeresheti, segítséget kérhet problémája megoldásában. A teljesség igénye nélkül
felsorolunk néhány dolgot, melyben segítséget tudunk nyújtani:






anyagi-, lakhatási-, munkanélküliséggel kapcsolatos problémák
gyermekneveléssel kapcsolatos nehézségek, magatartászavar, iskolai beilleszkedési gondok
családon belüli működési zavarok- konfliktusok kezelése
szenvedélybetegséggel kapcsolatos problémák
családtámogatási- és egyéb ellátások igénylése/ügyintézés, szociális ellátások igénylése,
szociális intézményekbe való elhelyezés.

Intézményünk munkatársai fontosnak tartják, hogy a kistérségben élő egyéneket, családokat, közösségeket
támogassák, hozzájáruljanak az életminőségük javításához. Ennek érdekében különböző akciókat,
programokat szervezünk (pl.: nyári táborok, rajzpályázat, baba-mama klubok, aktív részvétel a település
rendezvényein), adományokat gyűjtünk/juttatunk el a rászorulókhoz. A kisbéri központban lehetőség
van jogi segítségnyújtás, pszichológiai tanácsadás igénybe vételére.
A legközelebbi jogi tanácsadás időpontja: március 25. (hétfő) 12:00-16:00
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás, továbbá a jogi-és
pszichológiai tanácsadás is INGYENES!

Folyamatosan várjuk élelmiszer, ruha és egyéb adományaikat (pl. babahordozó, babakocsi) ászári
irodánkba és a kisbéri központba is.
SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Intézményünk elérhetőségei:
2870 Kisbér, Angol kert 1.
Tel/fax:
34/353-033
E-mail:
kisberszockozpont@citromail.hu

Facebook:

Kisbéri Szociális Gyermekjóléti Központ

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ AZ ÁSZÁRI SZOCIÁLIS IRODÁBAN (a Polgármesteri Hivatalban):

Gyermekjóléti Szolgálat:

szerda: 11:00-15:00 (Egriné Fülöp Lilla családgondozó)

Családsegítő Szolgálat:

szerda: 11:00-15.00 (Pulai-Morvai Anett családgondozó)

