
Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 

Nyírteleki Civil Centrum 

 

 

 

 

 

 

Fogyatékos Személyek NappaliIntézménye 

Székhely: Nyíretelek,Puskin u.37 

 

Az intézmény feladatai: 

Fogyatékos Személyek napközbeni tartózkodásához biztosított szolgáltatsok: 

- eü.alap és szakellátáshoz való hozzájutás elősegítése 
- szabadidő hasznos eltöltése,programok szervezése 
- hivatalos ügyek intézésének sgítése 
- életvitelre vonatkozó tanácsadás 
-  képesség fejlesztő foglalkozások 
- rehabilitációs eszközök igénybevétele 
- egyéb gondozási szolgáltatások 

 

 

Intézményi jogviszony létesítésének feltételei: 

- betöltött 3. életév 
- orvosi igazolás fogyatékosság mértékéről 
- Szakorvosi javaslat 

 

 

Nyitvatartás:  

Hétfőtől-Péntekig 8.00-16.00 óra 
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Támogató Szolgálat 

Székhely: Nyírtelek, Puskin u.37 

 

 

A szolgáltatás célja:  

A fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása-elsősorban a közszolgáltatások 
elérésének segítése, valamint önállóságuk megőrzése mellett lakáson belüli segítségnyújtás 

Feladata: személyi segítő szolgálat működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékos 
személy szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az 
önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához szociális és eü szolgáltatások 
igénybevételéhez,kúltúrális, művészei, sport, szabadidős tevékenység végzéséhez. 

szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében 

A legfontosabb szolgáltatások: 

- Személyi higiéné biztosítása 
- Eü tanácsadás, felügyelet 
- Gyógyszer iratás,kiváltás adagolás 
- Betegkísérés szakrendelésekre 
- Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében 
- Információs szolgáltatás:jogszabályokról,érdekvédelemről,hivatalos gyeről 

 Szolgáltatás igénybevétére jogosltak köre: Minden szociálisan rászorult, fogyatékos 
személy. 
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Támogatott Lakhatás „ Önálló Élet Háza” 

Telephely: Nyírtelek, Szent I.u.83 

 

 

 Egyesületünk egy családi házban 8 fő fogyatékkal élő kliensnek nyújt az önálló életvitelhez 
intézményi szolgáltatásokat.   

 amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott 
önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja: 

a lakhatási szolgáltatást, az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, 
szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett 
esetvitelt, 

 az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást, 

 az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén 

 az étkezést, 

 az ápolás-gondozást, 

 a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. 

Bekerülés feltétele szabad férőhely esetén: Orvosi igazolás,alapvizsgálat, komplex 
szükséglet felmérés 

 

 



 

 

 

Lakossági Szolgáltatások 

 

Ceragem masszázs ágy 

Mágnes ágy/Bemer ágy/ 

Flabelos 

Bioptron fénnyterápia 

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 

Szállítási szolgáltatás 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

 

Székhely:4461 Nyírtelek, Puskin u.37 

Tel:42-210-076 

Email: apolasie@gmail.com 

 

 

 

 


