Beköszöntő
Üdvözlöm a kedves látogatót! Engedje meg, hogy tájékoztassam Önt a szolgáltatásainkról és
kalauzoljam a honlapunk tartalmában.
Ezen az oldalon Budapest Főváros XVIII. kerületében igénybe vehető szociális
alapszolgáltatásokról tájékozódhat, azon belül a Budapest Főváros XVIII. kerületi
Önkormányzat fenntartásában működő Gyöngyvirág Szociális Szolgálat által megszervezett és
működtetett ellátásokról.
A Szociális Igazgatásról és Ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény meghatározza azon
ellátások körét, amelyeket a helyi önkormányzatoknak biztosítania kell a rászoruló lakosai
részére.
Az ellátás lehet pénzbeli, természetbeni és valamilyen szolgáltatás. A mi intézményünk, a
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat, Budapest XVIII. kerületének egy részében biztosítja a
rászorulók részére az étkeztetést (Szt. 62§), házi segítségnyújtást (Szt. 63 §) az idősek és a
középsúlyos értelmi sérültek számára a napközbeni ellátást, és a (Szt. 65/F)
személyszállítást.
A szolgáltatások jogszabályokban és a helyi önkormányzat Képviselő-testületének
rendeletében meghatározottak szerint, rászorultsági alapon vehetők igénybe. Az ellátások
kérelemre indulnak, amelyhez a szolgáltatások alatt megtalálható dokumentumok közül a
felvételi dokumentáció címszó alatti dokumentumokat kell benyújtani.
A benyújtott dokumentumokból megállapítjuk a szolgáltatás igénybevételére való
rászorultságot.
Amennyiben a kérelmező a szolgáltatás igénybevételére jogosult, a szolgáltatás biztosítására
megállapodást kötünk. A megállapodás tartalmazza az igénybevétel módját, a szolgáltatás
tartalmát és időpontját, valamint a szolgáltatás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj
összegét.
A megállapodás megkötését követően vehető igénybe a szociális alapszolgáltatás.
Egyes szolgáltatások tartalmáról bővebben a szolgáltatás nevére kattintva tájékozódhat, amely
alatt megtalálhatók és letölthetők az igénybevételhez szükséges nyomtatványok és a
megállapodás minta, valamint az ellátás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj,
valamint a házirend.
Az utcajegyzék címszó alatt tájékozódhat arról, hogy intézményünk a kerület mely részén
biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat.
Az ellátások igénybevétele során személyes adatainak kezeléséről az adatvédelmi
tájékoztatóban nyújtunk tájékoztatást.
Aktualitások fül alatt tájékozódhat az intézmény programjairól, a szolgáltatásokat érintő
kérdésekről, változásokról.
Intézményünk elérhetőségét a kapcsolatok cím alatt találhatja meg, ahol lehetőségük van a
szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseket feltenni, illetve a véleményüket megfogalmazni.
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