
Szívesen várjuk azon családtagok, barátok 
jelentkezését is, akik segíteni szeretnének lelki, 
pszichés problémákkal küzdő hozzátartozójuknak, 
ismerősüknek. 
 

Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes és 
térítésmentes. 
 

A hozzánk fordulók adatait bizalmasan kezeljük, 
munkatársainkra titoktartási kötelezettség 
vonatkozik. 
 

Munkatársainkkal a kapcsolatfelvétel személyesen, 
levélben vagy telefonon történhet. 
 

*** 

 

A Közösségi Pszichiátriai ellátással kapcsolatban 
információ kérhető személyesen, illetve telefonon a 
Humánszolgáltató Központ címén, illetve 
telefonszámán, 
 

Ügyfélfogadás: 
 

Hétfőtől – csütörtökig 

8.00-tól – 16.00 óráig 

 

Pénteken ügyfélfogadás nincs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a 
Közösségi Pszichiátriai 

Ellátásról 

 

 

 

Humánszolgáltató Központ 
Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 

Telefon: 06-74/511-474 és 06-20/231-8469 
kozos.ellatas@gmail.com 

 
 



A szolgáltatás kereteit a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. és a 
személyi gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételéről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 
szabályozza. 

Az ellátás célja a pszichiátriai problémákkal 
küzdők lakókörnyezetben történő gondozása, 
valamint gyógyulásuk és rehabilitációjuk 
elősegítése. 
 

Az ellátás feladata, hogy segítséget nyújtson az 
egészségügyi és pszichés állapot javításában, a 
mindennapi életben adódó konfliktusok és 
problémák megoldásában. 
 

Ellátási terület 

 
A Humánszolgáltató Központ intézményi társulás 
keretében 6 település területén nyújt 
szolgáltatásokat. Társulási szerződésünk alapján a 
következő települések lakosai fordulhatnak 
hozzánk: 
Szekszárd, Szálka, Zomba, Harc, Őcsény, Decs 

 

Szolgáltatásaink: 

 

Megkeresés: Szociális problémák által érintett vagy 
veszélyeztetett egyének elérése vagy felkutatása, 
akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, 
de azt bármilyen okból elérni nem tudják. 
 
Tanácsadás: A megfelelő információ átadása 
valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget 
igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, 
magatartásra ösztönöz. 

Esetkezelés: Az igénybe vevő szükségleteinek 
kielégítésére irányuló, megállapodáson alapuló, 
tervszerű segítő kapcsolat. 
 
Gondozás, mentális gondozás: Az igénybe 
vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, 
célzott segítés mindazon tevékenységek 
elvégzésében, amelyeket az érintett saját maga 
tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan 
rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki 
támogatás, fejlesztés, amely elősegíti a 
körülményekhez képest legjobb életminőség 
elérését, illetve a családban, társadalmi 
státuszban való megmaradást, 
visszailleszkedést. 
 
Készségfejlesztés: Az igénybe vevő társadalmi 
beilleszkedését segítő magatartásformáinak, 
egyéni és társas készségeinek kialakulását, 
fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák 
kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok 
gyakorlására. 
 

A rendelkezésre álló adatok alapján az egyén, 
illetve a család életkörülményeit és lehetőségeit 
figyelembe véve, közösen dolgozzuk ki az 
együttműködés formáját, tartalmát és menetét. 
 

Ha ön úgy érzi: 
 

Egyedül maradt a problémáival, nem értik meg, 
segítséget szeretne krízishelyzetben, lelki, 
magánéleti, családi problémák esetén, 
Túljutva a krízisen, a „mindennapokba” való 
visszatérés előtt áll, 
Támogató, bizalmi, kísérő kapcsolatra vágyik, 

Évek óta magányosan, a világ zajától távol él teljes 
visszahúzódásban, 
Vágyik arra, hogy újra emberek között lehessen, 
Hasonló érzékenységű emberek között szeretné 
eltölteni az idejét, 
keresse a Közösségi Pszichiátriai Ellátás 
munkatárait. 
 

A szolgáltatások igénybevétele során: 
 

Munkatársaink rendelkezésére állnak, egy 
támogató, kísérő kapcsolat céljából, 
Szükség esetén segítenek különböző 
ügyintézésekben, 
Közvetítenek az egyes intézmények (kórházak, 
pszichiátriai gondozók, hivatalok, szociális ellátó 
intézmények stb.) és az érintett között, 
Munkatársaink közvetítésével, igény szerint, részt 
vehet tréningeken, foglalkozásokon, 
Segítséget kaphat önálló életvitelének 
kialakításában, javításában, 
Információ nyújtásával, tanácsadással segítünk a 
mindennapi életben adódó konfliktusok 
feloldásában és a problémák megoldásában. 
 

Várjuk azokat az embereket: 
 

Akik esetében az orvosi, pszichiátriai ellátás a 
továbbiakban már nem indokolt. 
Azokat, akik jelenleg kórházban vannak, de úgy 
érzik, nálunk is megtalálják azt a bizalmas légkört 
és segítséget, ami fontos számukra. 
Azokat, akik talán sosem voltak kórházban, de úgy 
érzik, problémáik miatt minden közösségből 
kiszorultak és társaságra, kapcsolatokra, egy 
kinyújtott kézre vágynak. 


