
 
TÁJÉKOZTATÓ  

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS  

IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN 

A Támogató Szolgáltatás célja a fogyatékossággal élő személy saját 

lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése 

elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítségével, 

valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális 

segítségnyújtás biztosítása, komplex segítő tevékenység által. 

Együttműködik a területén levő szociális és egészségügyi alap- és szakellátást 

biztosító intézményekkel, az átmeneti otthonnal, a gyermek és háziorvosi 

szolgálattal, a körzeti védőnővel, otthonápoló szolgálattal, gyógypedagógiai, 

nevelési intézményekkel, érdekképviseleti szervekkel. 

 

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKKAL 

FOLYAMATOSAN A RENDELKEZÉSÜKRE ÁLL: 

Szállítás igényelhető: 

 napi rendszerességgel (speciális ellátást nyújtó oktatási intézménybe, 

egészségügyi intézményben történő kezelés, egyéb kúraszerű 

gyógykezelés stb.) 

 alkalmi jelleggel (orvosi felülvizsgálat, szakrendelőbe történő szállítás, 

egyéb ügyek intézése, stb.) 

A szállítás akadálymentesített, rámpával ellátott gépjárművel történik, tolókocsival 

való beszállásra és rögzítésére is van lehetőség. Szállításaink során személyi segítő 

jelenléte biztosított. 

Személyi segítőink Szihalom településen házhoz mennek, és elvégeznek olyan 

feladatokat, amelyek a fogyatékosságból eredő hátrányokat csökkentik, és az 

illető személy esélyegyenlőségét segítik. 
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A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN ALKALMAZOTT 

TÉRÍTÉSI DÍJAK 
 

Szociálisan rászorult személyek ellátása esetén: 

Személyi segítés díja Szihalom településen: 0 Ft/óra 

Szállítás: 60 Ft/megkezdett km 

Méltányosság alkalmazása: 50 Ft/megkezdett km 

A szolgáltatás igénybe vétele során szociálisan rászoruló személynek minősül az a 

súlyosan fogyatékos személy, aki 

 fogyatékossági támogatásban, 

 vakok személyi járadékában, illetve 

 magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

Méltányosság alkalmazásának feltétele: 

Azon súlyos fogyatékos személy esetében, akinél az egy főre jutó jövedelem  

 egyedülálló személy esetén a mindenkori minimálbér 70%-át, 

89 250 Ft-ot nem haladja meg. 

 családban élő személy esetén a mindenkori minimálbér 50%-át, 

63 750 Ft-ot nem haladja meg. 

Szociálisan nem rászorult személyek ellátása esetén: 

Szállítás:  60 Ft/megkezdett km 
 

Szolgáltatási igényüket, a lent megadott 

elérhetőségeken 48 órával a szállítás előtt kérjük, 

jelezzék a pontos tervezhetőség érdekében! 

Elérhetőségeink: 

0630/347-3959 

06-36/363-008 

szimobetamogato@gmail.com 

 
3377 Szihalom, Szemerei út 58. 

Tel : 06-36/363-008 

Bankszámla szám: 61900112-17202424 

Adószám: 18591291-1-10 

Email: szimobetamogato@gmail.com 

 Ügyfélfogadás: munkanapokon 800-1400-ig 


