6. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

TÖLTSE VELÜNK A 2007-ES ÉV UTOLSÓ NAPJÁT
A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

ÉLŐZENE: PÉNZES ISTVÁN ÉS TÁRSA
BÜFÉ

TOMBOLA
BELÉPŐJEGY: 1.500 FT

Asztalfoglalás a Művelődési Házban személyesen vagy az 54/430-065 telefonszámon.
FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY - ESÉLY 2004. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
A Fehér Bot Alapítvány (4087 Hajdúdorog, Nánási út 4.
sz) Esély 2004. Támogató Szolgálata ezúton szeretné Önt
és családját megismertetni egy új szolgáltatási formával,
mely arra hivatott, hogy a fogyatékos személyek segítségét szolgálja. A szociális törvény 2001. évi LXXXIX.
törvénnyel, majd a 2003. évi IV. törvénnyel történő módosítása során az önkormányzatok kötelező alapellátási
formák (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés)
körét kibővítette TÁMOGATÓ SZOLGALAT működtetésével, amely speciális segítségnyújtást jelent a fogyatékkal élőknek.
Az ESÉLY 2004. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT célja a
Debrecenben élő fogyatékos személyek önálló életvitelének a megkönnyítése, elsősorban vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban vagy magasabb
összegű családi pótlékban részesülő személyek részére.
Szolgáltatásaink: (ingyenesen igényelhetők)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Információ szolgáltatás
Jogi tanácsadás
Szociális és mentális tanácsadás
Hivatali ügyintézés segítése
Foglalkoztatási rehabilitáció
Képzési és átképzési lehetőségek
Informatikai szolgáltatások
Könyvtári szolgáltatás (hangos könyvtár)
Segédeszközök bemutatása és kölcsönzése
Kísérő biztosítása

A fogyatékkal élő személyt térítés megfizetése ellenében
elszállítjuk közintézményekbe, munkahelyre, bevásárló
központokba és az ügyfél által kért egyéb helyekre.
A szállítás díja - 50 Ft/km.
Az egy órát meghaladó várakozás díja: 400 Ft/óra.
A szombaton, vasárnapon, ill. egyéb munkaszüneti napon történő szállítás esetén 1.000 Ft kiállási díjat is meg
kell fizetni.
Személyi segítség az ellátott lakásán:
Ebbe a feladatkörbe tartozik a takarítás, fürdetés, öltöztetés, ágyneműcsere, bevásárlás, ételkihordás és egyéb
ápolási és gondozási feladatok. Ezt a szolgáltatási kört is
térítési díj megfizetése ellenében tudjuk nyújtani. A szolgáltatás díja az ellátott havi rendszeres jövedelmétől
függ.
0 - 30.000 Ft-ig
200 Ft/óra
30.001 - 50.000 Ft-ig
300 Ft/óra
50.001 - 70.000 Ft-ig
400 Ft/óra
70.001 - 90.000 Ft-ig
500 Ft/óra
90.000 Ft felett
600 Ft/óra
További, bővebb felvilágosítást az irodában
személyesen vagy telefonon adunk.
Telefonszám: 52/321-145
Gerdenits Emilné 06 30 472-7474 (Körösszegapáti)

Szállító szolgálat:
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A berettyóújfalui ILCO klub 57 fős tagsága nevében köszönetet mondok Biharkeresztes Város Képviselő Testületének
és
Barabás
Ferenc
Polgármester
Úrnak,
hogy
anyagilag
is
segítette
a daganatos betegségükből felépült tagok karácsonyi ünnepségét!
Tisztelettel: Tokai István vez. tag
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

