Családsegítés
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény
Családi Tanácsadó Szolgálat
Kistérségi Családsegítő Szolgálata
Heréd
Vörösmarty tér 1.
Központ: 3000 Hatvan, Balassi B. u.14. 06 37 342 - 148 Fax/Tel:06 37 340 - 515
e-mail: csataszohatvan@citromail.hu
Intézményvezető: Zsitvay Katalin
Családi Tanácsadó Szolgálat vezetője: Gulyás Beáta
Kistérésgi családgondozók: L. Szuha Brigitta, Józsa Anita
A családsegítés általános és speciális segítő szolgáltatás, amely a szociális munka
eszközeivel, és módszereivel hozzájárul az egyének, családok, közösségek jólétéhez és
fejlődéséhez.
A kistérségi Családsegítő Szolgálat szolgáltatásai:
Szociális - mentális tanácsadás ( lelki egészségvédelem)
krízishelyzet kezelése ( egyéni és családi krízisek)
családgondozás ( rendszeres, kölcsönös kapcsolattartás a családokkal)
társadalombiztosítási tanácsadás ( családi pótlék, gyes, gyed, nyugdíjazás)
adományközvetítés
információnyújtás
ügyintézésben segítségnyújtás
kérelmek, hivatalos levelek megfogalmazása
jogi tanácsadás
gyermek és családi programok szervezése.
Szolgálatatásaink Heréd község közigazgatási terén élőkre terjednek ki.Szolgálatásaink
térítésmentesek.
Ügyfélfogadás:
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtökök: 10.00 - 13.00
Eseti nyitvatartásról tájékoztatást a herédi irodánál, illetve a hatvani központi irodában
kaphatnak ( ünnepi, nyári)
Telefonos elérhetőség: Heréden 377- 017 ügyeleti időben, illetve a hatvani központi
számokon munkanapokon 8 - 16 óra között.
Szolgáltatásainkról további információ kérhető személyesen és telefonon a megjelelölt
elérhetőségeken, illetve személyesen.

Gyermekjóléti Szolgálat
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézémény Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálat
Heréd
Vörösmarty tér 1.
Kistérségi családgondozó: Nagy Péter
A gyermekjóléti szolgálatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztettség
megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
elkészíti a védelembe vett gyermek- gondozási nevelési tervét
szervezi a - legalább három helyettes szülőt fogolalkoztató - helyettes szülői hálózatot
segíti a nevelési- oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását
felkérésre környezettanulmányt készít
kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését
a területi gyermekvédelmi szakszolgát feljkérésének megfeleleően vizagálja az örökbe
fogadni szándékozók körülményeit
biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helységeket.
A szolgálatások Heréd község közigazgatási területén élőkre terjednek ki.
A szolgálatások térítésmentesek.
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00 - 12.00
szerda: 12.00 - 16.00
Telefonos elérhetőség: 377- 017

