
Szociális Szolgáltatási Központ 

Cím: 2013 Pomáz, Községház utca 2.  

Telefon: 06-26-525-274 

e-mail: szszk@szszk.pomaz.hu 

 

 

IDŐSEK KLUBJA  
 

HÁZIREND 
 

Engedélyezett férőhely szám: maximum 25 fő. 

 

Az Idősek Klubjába való felvétel írásban (az intézmény által készített formanyomtatványon) 

kérelmezhető. Az ellátás megkezdése előtt írásos megállapodást köt az ellátást igénylő az 

intézménnyel. Az ellátásért térítési díjat nem kell fizetni.   

 

I. Az intézmény nyitvatartási ideje 

A klub nyitvatartási ideje: hétfő-péntek 8.00 – 16.00-ig, 

Munkaszüneti és ünnepnapokon az intézmény zárva tart. 

 

II. Általános szabályok 

A nappali ellátást igénybe vevők, valamint az Intézmény dolgozóinak egymáshoz való 

viszonya a személyiség tiszteletére épül, amely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, 

udvariasság, megértés és tolerancia. 

 

A klub tagjai magatartásukkal és viselkedésükkel járuljanak hozzá a kellemes közösségi élet 

megteremtéséhez, betartva a közösségi együttlét és érintkezés alapvető szabályait. 

 

A klub tagjai a közös helységeket és a klub udvarát, kertjét szabadon használhatják a klub 

nyitvatartási ideje alatt. 

 

A klubtagok a klub helységeit, berendezési tárgyait, felszerelését, eszközeit kötelesek 

rendeltetésüknek megfelelően használni. A berendezési tárgyak, eszközök gondatlan vagy 

szándékos rongálása anyagi felelősséget von maga után. 

 

A közös helységek tisztaságára és a ház rendjére mindenki köteles ügyelni. A váltóruhák, 

illetve lábbelik tárolása az arra kijelölt helyen történik. 

 

A klubtagokat hozzátartozóik a nyitvatartási idő alatt – a házirend betartásával – szabadon 

látogathatják. 

 

A klubtagok napközbeni eltávozásuk szándékát (ügyintézés, vásárlás, stb.) jelezni kötelesek a 

gondozó felé. 

A klubban fertőző beteg nem tartózkodhat. 

 

A klubba mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat, anyagokat behozni nem lehet. 
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A személyes használatban, illetve tulajdonban lévő értéktárgyakért, készpénzért tulajdonosuk 

felel!  

 

III. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre 

III/1. Szabadidő eltöltése 

A szabadidő kulturált eltöltése érdekében minden klubtag részt vehet érdeklődésének 

megfelelően az alábbi elfoglaltságokban: 

• az intézmény által biztosított csoportos foglalkozásokon (gyógytorna, előadások, sakk, 

társasjátékozás, kártya, közös éneklés, stb.) 

• műsorokon, jeles ünnepeken való részvétel 

• manuális tevékenységeken,  

• újságok, folyóiratok olvasása;  

Az intézményben szervezett programokon, rendezvényeken (Farsang, Nőnap, Mikulás, 

Karácsony stb.) való részvétel ingyenes és önkéntes. 

Az intézmény klubtagjai számára hetente lehetőséget biztosít vallásgyakorlathoz. Az 

Istentiszteleten való részvétel önkéntes. 
 

III/2. Egészségügyi ellátás 

Az intézmény a klubtagok részére biztosítja: 

• a rendszeres vérnyomásmérést, testsúlymérést 

• egészségmegőrző tanácsadást 

• szükség szerint az egészségügyi alap- és/vagy szakellátáshoz való hozzájutás 

megszervezését 

• fürdés, tisztálkodás lehetősége;  
 

III/3. Mentális gondozás 

A mentális gondozás keretein belül biztosítjuk: 

• életvezetési tanácsadást, egyéni segítő beszélgetéseket 

• kríziskezelést 
 

III/4. Szociális segítségnyújtás 

• hivatalos ügyekben történő eljárás, segédkezés 

• a családtagok, a közösség és az ellátott közötti kapcsolatok építése, ápolása 

• a településen szervezett közösségi programokról való tájékoztatás 

 

III/5. Étkeztetés igénybe vételéhez helybiztosítás.             

 

IV. Egyéb biztosított szolgáltatások 

 

Az intézmény foglalkoztatással nem foglalkozik, így abból származó bevétellel nem 

rendelkezik. 

 

A nappali ellátást igénybe vevők részére fodrász és pedikűrős szolgáltatás is igénybe vehető, 

azonban Ők nem az intézmény munkatársai, a költségek rendezése velük történik, az 

intézmény csak a helyet biztosítja számukra. 

 

Az intézményben lehetőség van ruhamosatásra és vasaltatásra, térítési díj ellenében, mely 

300,- Ft/adag. 



V. Napirend 

8:00-10:00- érkezés 

10:00-12:00- gyógytorna, délelőtti mentálhigiénés foglalkozás, előadások (csoport, egyéni) 

12:00-12:30- ebéd 

12:30-13:00- kávé, tea, pihenés 

13:00-14:30- délutáni mentálhigiénés foglalkozás, szabad foglalkozás 

14:30-16:00- távozás 

 

A foglalkozások menetét megzavarni nem szabad.  

 

VI. Magatartási, együttélési szabályok 

 

• Konfliktus esetén a gondozót kell értesíteni, Ő intézkedhet; kiemelt esetben értesítheti 

a csoportvezetőt, intézményvezetőt 

• Az ellátottak egymással toleránsak, segítőkészek, empátiával fordulnak egymás felé, 

egymást és a munkatársakat tisztelik 

• Az ellátottak gondjaikkal, elintézendő problémáikkal a gondozót keresik meg és nem 

egymást terhelik 

• Az ellátását igénybe vevők kötelesek a berendezési tárgyakat megóvni, az esetleges 

rongálást a gondozónak jelezni! Szándékos rongálás esetén anyagi felelősség terheli a 

rongálót 

• Megjelenni csak ápolt külsővel, megfelelő, tiszta ruhában szabad  

• Az ellátást igénybe vevők hozzátartozókat, barátokat – előzetes jelzés alapján –  

fogadhatnak az intézményben, azonban ők a szolgáltatásokat nem vehetik igénybe 

• Az intézményben szeszesital fogyasztása csak kivételes alkalmakkor lehetséges - pl. 

ünnepségek, rendezvények, stb. - egyébként szigorúan tilos 

• Ittas egyén az intézményben nem tartózkodhat 

• Az idősek nappali ellátása egységes közösségnek minősül, tagjainktól elvárjuk, hogy 

magatartásukkal, viselkedésükkel és kifejezésmódjukkal ezen közösséget ne bomlasszák, 

valamint törekedjenek az egység fenntartására.  

• Az új tagok felé segítőkészen, barátságosan kell viszonyulni, az eligazodásban segíteni 

kell őket. 

• Dohányozni az intézmény területén szigorúan tilos 

 

VII. A klub alapfeladatát meghaladó programok 

 

Belépőjegyes kiállítások, önköltséges kirándulások, belépőjegyes rendezvények, stb., 

amelyekre egyéb saját forrást az Intézmény nem tud biztosítani. A program díjának az 

összege a program jellegétől függ. A díj mértékéről az igénybevevő, törvényes képviselő 

előzetes tájékoztatást kap!  

 

VIII. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai: 

 

a, az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b, a jogosult halálával, 

c, a megállapodás felmondásával, 

d, Az ellátott másik intézménybe történő felvétele esetén, 

e, Az ellátott vagy törvényes képviselője kéri, 



f,Az ellátott nem tesz eleget a személyi térítési díj, fizetési kötelezettségének, 

h, az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszüntetheti, ha a jogosult a  klubot 1 

hónapon túl, nem látogatja, 

i, a jogosult eltanácsolásával.  

j, határozott idő lejártával 

 

Az együttélés szabályainak és a Házirend betartásának sorozatos megszegői, figyelmeztetés 

után - a tagság egyetértésével – eltanácsolhatók. A figyelmeztetés szabályai:  

1. Szóbeli figyelmeztetés 

2. Írásbeli figyelmeztetés 

3. Ismételt írásbeli figyelmeztetés 

4. Eltanácsolás 

Azonnali eltanácsolást von maga után a fizikai bántalmazás; más tulajdonának, pénzének 

szándékos eltulajdonítása értékhatártól függetlenül. Az ellátotti jogviszony eltanácsolás esetén 

azonnali hatállyal megszűnik 

 

Az intézményvezető a klubtagot írásban értesíti a klubtagsága megszűnéséről. 

 

XI. Záró rendelkezések 
 

A házirendben foglaltak hatálya kiterjed: 

• az intézménnyel jogviszonyban álló klubtagokra 

• a klubtagokkal kapcsolatot tartó hozzátartozókra (az intézmény területén) 

• az intézményt bármilyen céllal felkereső személyekre 

 

Kelt: Pomáz,  2018. augusztus 24.  

Az Idősek Klubja házirendje 2018. augusztus 24-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2013. 

május 31-től hatályos, 2013. május 31-án elfogadott Házirend hatályát veszti.  

 

 

 

dr. Király Eszter 

intézményvezető 

 

A házirendben foglaltakat tudomásul vettem és annak egy példányát a mai napon átvettem:  

 

Ellátott Törvényes képviselő 

 

 


