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AZ IDŐSKORÚAK  

 

NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK 
 

H Á Z I R E N D J E 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139. 



 
TISZTELT ASSZONYOM, URAM! 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük intézményünkben, kívánjuk érezze jól magát 

nálunk! 
 

Házirendünk célja: a nappali ellátás rendjének, zavartalan működésének és az ellátottak 

nyugalmának 

biztosítása. A házirend az 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet előírásainak figyelembevételével 

készült. 
 

A nappali ellátást biztosító intézmény, az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi és 

mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat 

szervez. 
 

1. Az időskorúak nappali ellátásának engedélyezett férőhelyszáma 35 fő.  

2. A nappali ellátás napi nyitvatartási ideje: hétfőtől – péntekig, reggel 8-órától, délután 16 – 

óráig. 

3. A nappali ellátás által nyújtott szolgáltatási elemek köre: 

a) igény szerint napi egyszeri étkeztetés (ebéd) biztosítása (szociális étkeztetés 

keretében)  

b) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

c) szükség esetén gondozási feladatok ellátása 

d) szabadidős programok szervezése 

e) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való jutás 

segítése 

f) hivatalos ügyek intézésének segítése 

g) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 

h) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése 

i) mentális segítségnyújtás 

j) felügyeletet biztosítása 

4. Az étkezések száma és az étkezések rendje: ebéd 12 - 13 óráig. 

Ha az étkezést a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény 

vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell 

jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a jogosult a térítési díj megfizetésének kötelezettsége 

alól csak a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. 

Nem étkező ellátottaink is jelezzék távolmaradási szándékukat! 

5. A nappali ellátás igénybevevői betegség, vagy egyéb akadályoztatás esetén a mindenkori 

szociális étkeztetés kiszállítási óradíjáért az étkeztetés házhozszállítását kérhetik. 

6. Ebéd után 14 óráig csendes pihenő van, ez idő alatt kerüljük a hangos beszédet, a rádiót, 

magnót, televíziót ne kapcsoljuk be. 

7. A nappali ellátást biztosító intézményünk szépítéséhez saját akarata szerint, önkéntesen 

mindenki hozzájárulhat. 

8. A nappali ellátást igénybe vevő személy - képességeihez mérten - önként vegyen részt a 

szervezett programokon. 

9. A nappali ellátást megszervező részleg a kellemes és hasznos időtöltés érdekében, az alábbi 

szellemi, kulturális foglalkoztatási, ill. szórakozási lehetőségeket kínálja: 

 rendszeresen megemlékezünk nevezetes ünnepeinkről, 

 az újságokat, folyóiratokat mindenki időbeli korlátozások nélkül olvashatja, 

 a rádió, televízió, magnetofon és videó napirend szerint használható, 



 minden ellátott részt vehet az ismeretterjesztő és egyéb előadásokon, filmvetítéseken, 

rendezvényeken, és kirándulásokon, 

 a társas játékokat bármikor használatba lehet venni. 

10. Az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására 

vonatkozó előírások: 

Az intézményben olyan foglalkoztatás, amelyből bevétel származik nincs! A foglalkozások 

alkalmával készített apróbb tárgyak, díszek, dekorációk az intézmény szépítésére, illetve az 

ellátottak ajándékozására fordíthatók. 

11. Az intézmény alapfeladatain túli szolgáltatások költségeit az igénybevevők kötelesek 

megfizetni. 

      Külön szolgáltatásnak minősülnek: a fodrász, pedikűr, gyógy masszőr, illetve az 

intézményi telefon 

      használat. 

12. Orvosi rendelésre heti két alkalommal kerül sor, melyet az orvosi rendelő ajtaján jelzett 

időpontban 

      lehet igénybe venni. 

13. Mosni és vasalni napirendtől függően lehet. A rászorultak részére a mosást és a vasalást 

      a gondozónő ill. a kisegítő személyzet végzi. 

14. A nappali ellátást biztosító Virágsziget Gondozási Központ a második otthonunk, 

ezért ügyeljünk annak rendjére és tisztaságára! 

15. Belépés előtt kérjük, hogy cipőjét mindenki gondosan tisztítsa le és a helyiségekben saját 

      kényelme érdekében is, házicipőben tartózkodjon. 

16. Étkezések előtt és WC használat után mindenki tartsa be a higiénia követelményeit. 

17. A test és a ruházat ápolása, tisztántartása mindnyájunk érdeke. Lehetőséget nyújtunk 

      az intézményen belüli zuhanyozásra is, melyben gondozónőink segítséget nyújtanak. 

18. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen lehet! 

19. Legyünk egymáshoz udvariasak, előzékenyek és segítőkészek. 

       (A veszekedést, hangoskodást és a gorombaságot kerüljük!) 

20. Óvjuk és kíméljük intézményünk berendezési és felszerelési tárgyait. 

21. Ittas ember az intézményben nem tartózkodhat! 

22. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai: 

a.) Az intézményi jogviszony megszűnik: 

• az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

• a jogosult halálával, 

• határozott időtartamú elhelyezés esetén, a megjelölt időtartam lejártával, 

• amennyiben az ellátott, az ellátást tovább nem igényli, 

b.) Az intézményvezető a jogviszonyt megszünteti: 

• a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése esetén, 

• ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, melynek esetei: 

➢  Az ellátás igénybevétele során, ittas állapotban, botrányos magatartást tanúsít. 

➢ Alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be. 

➢ Verekedést provokál, illetve abban tevőlegesen részt vesz. 

➢ A közösség sérelmére szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el. 

➢ Az intézmény dolgozóival, vagy az ügyeletes gondozóval szemben támadó fenyegető 

magatartást tanúsít. 

• ha hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap 

utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, miközben 

vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 

 A felek a felmondási időt 15 napban határozzák meg. 

Köszönjük, hogy a Házirendet betartja! 



 

Nógrádmegyer, 2018.07.01.                                                         Király Attiláné 

                                                                                                     intézményvezető 

 

 

 

 

 

 


