
„Tuitio fidei et obsequium pauperum” – „A hit védelme és a szegények szolgálata” 

Embertársaink segítése és szeretete a keresztény tanítás fundamentuma, mely a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok Nappali Intézménye hitvallásának alapja is egyben. 

Intézmény székhelye: 5008, Szolnok, Krúdy Gyula utca 67. 

Elérhetőségek: Tel.:/Fax.: 56-241-004 

Intézményvezető: Urbán-Papné Szarvák Edit 

  

Szakmai tevékenységünk bemutatása 

A fogyatékosok nappali ellátásának célja, hogy az elsősorban saját otthonukban élő, önkiszolgálásra 
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személyek napközbeni 
ellátását biztosítsa. A Gondviselés Háza nyitva tartása hétköznaponként 8-16 óráig. 

Jelenleg rendelkezünk szabad férőhellyel, ezért szeretettel várjuk Intézményünkbe enyhe és 
középsúlyos sérüléssel élő fiatal felnőttek jelentkezését felvétel céljából. 

 

l.  Napközbeni tartózkodás biztosítása: 

Tartalma szerint megfelelő intézményi körülményeket biztosít folyamatos felügyelet mellett, módja 
szerint az ellátott állapotához igazodó. 

 

2.  Társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása: 

Hosszabb távú ellátásokat kínál, mely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, 
valamint a nyitott programokon a résztvevők kooperatív készségére. 

Tartalma szerint biztosítja az ellátottak számára a társalgási lehetőséget, a társas kapcsolatok 
fenntartása érdekében programokat szervez. 

Módja szerint az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 
adottságainak figyelembevételével szervezi.  

- aktivitást segítő fizikai tevékenységeket 
- szellemi és szórakoztató tevékenységeket 
- kulturális tevékenységeket 

 

3-4. Alapvető higiéniai szükségletek kielégítése: 

Tartalma szerint biztosítja az ellátottak számára a személyes higiéna fenntartásához a megfelelő 
helyiségeket és eszközöket. 

Módja szerint az erre a célra kijelölt helyiségek biztosítása, tiszta törülközők és tisztálkodási szerekkel, 
illetve mosószerekkel való ellátás. 



 

5. Étkeztetés megszervezésének biztosítása: 

Biztosítja az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas helyiséget, a rászoruló személyek 
részére történő segítségnyújtással. 

 

6-7. Szolgáltatások nyújtása, szabadidős programok szervezése: 

Az ellátottak kezdeményezéseit, igényeit figyelembe véve összeállított, javasolt program, amely 
bevonja őket a szervezésbe. A gondozási terv elkészítését megelőző állapotfelmérésben már 
rákérdezés történik a szabadidő szervezett eltöltésének igényére.  

A társasjátékok, és a kézműves tevékenységek során a szociális készségek is fejlődnek. Az 
intézményen kívüli programok ( sport, kultúra, kirándulások) szervezésében, azok anyagi vonzatának 
viselésében a gondozottaknak és hozzátartozóiknak is segítséget biztosítunk. 

8. Szakellátáshoz való hozzájutás segítése: 

- szociális, illetve egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények  
       elérésének segítése ( esetmenedzselés ) 

- intézmény széles körű megismertetése ( írott-beszélt sajtó) 
- kapcsolattartás kezelőorvossal, hozzátartozókkal 
- egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek szervezése 

 

9-10. Hivatalos ügyek intézésének, munkavégzés lehetőségének szervezése: 

- az ellátottak munkavégzéssel, munkahellyel kapcsolatos igényeinek felmérése 
- együttműködés kialakítása célszervezetekkel  
- álláskeresés támogatása 
- munkába állás segítése az erre irányuló tréningekkel  
- intézményen belüli foglalkoztatás egyéb feltételeinek kialakítása: ezen belül: munka 

rehabilitáció, fejlesztő-felkészítő foglalkozás 
 

 

„Ahhoz, hogy megváltoztassuk az 

embereket, szeretni kell őket. 

Csak oda érkezik el a befolyásunk, 

Ahová elérkezik a szeretetünk.” 

 

Urbán-Papné Szarvák Edit 

Gondviselés Háza intézményvezető 


