telefon:62/238-35I

Csongrdd Megyei
Szivárvdny Otthon
6800 Hódmezővásárhely, KlauzáI u. 185,/A
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fax, ő2/238-351

Tisztelt Érdeklódő!
Köszönjúk, hogy az intézményünket válasáotta!
kérelménekbeadását szeretnénk zökkenómentessé tenni. Az alábbiakban
összeállítottuk az
részére azoknak a
dokum€ntumoknak a listáját, melyek ahboz szükségesek, hogy az Ön
;"r."tk.rerét'"l,ii"e.ti.tairu
troi"t
irr"*.
a b€költözés folyamatát megkönnyítsük.
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A kérelem beadá§akor kérjük hozza magával az a|ábbiakat:
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Kitóltött

Kérelem adatlap, az elhelyezést igénylő saját k ezíi aláírásával,
érvénYesszemélYi igazolvány másolata,lakcímkártyával való rendelkezés
esetén annak fenymásolata,
(házasPárok esetében) anyakönyvi kivonat másolata,
özvegy

;,";"1lil'i;:ritassági
ilil*..1ii1,'o'"*'ám,
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utolsó nyugdíj-szelvény, igazolás

a havi

"""Űn

u".tiutt

rendszeres jövedelméről, valamint

t

utotti anyakönyvi

az azt megállapító

TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány másolata,
rokkantsági határozat másolata,
fogyatékosságitámogatáshatározatmásolata,
demencia kíséró igazolás,
gonclnokot kijelölő határozat, illetve bíIói ítélet,
gyemektartási kötelezettség esetén a hatfuozat másolata,
érvényestarási/öröklési szerződés fénymásolata (amennyiben van)
orvos álltalkitöltött és aláírásával pecsétjével ellátott éIlékelő
adailap

Beköltözéskor kérjük az alábbiakat
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J€lenleg

h

3 hónapnál nem régebbi negatíV

ozza magával:

széklet baktérium tenyészet eredménye
l élTélnem régebbi negatív tüdőszűrési vizsgálat ereáménye
orvosi papírok, árójelentések,_ s_zlk9rvosi javaslatok ipl. Pelenka felírásra,
neurológiai gyógyszerek felírására,
gYÓgyszerek feírására), háziorvos által kiadottjelenleg
_gastoenteroloógiai
érvenyu* leu'o gyo'!y.?"."re,
folyószámlával rendelkezés esetén a folyószátnla szerzódés másolata
aZ ellátott életvitelére jellemző szokásait tartalmazó tájékoáató
érvényesintézményitérítésidíjaink:

Hódmezóvásárhely

101,700,- Ft/ hó +tkezéssel (hagyományos rész)
70.200 FV hó -étkezés nélkül (hagyományos rész)
85,500,- Fr'hó
54.000,- Frhó

További segítségetkérhet a szociális és mentá]higiénés munkátitstól
az alábbi
06-62_238-35l

-

étkezéssel (lakóotthon
étkezésnélkül (lakóotthon)

Igénybevételieljfuás szabályzata 3. sz. melléklet
Csongrád Megyei Szivárvány Otthon
Makói Idősek Otthona
6900 Makó Batthyány u.23,
e m ai l : mako
@s ziv arv any - o tt hon. hu
860

telefon: 62/5l0-860

fax:62/5}0-

Tisáelt ÉIdeklődó!
Köszönjük,

hogy aZ intézményünket váIasztotta!

Az alábbiakban ös§zeállítottuk az ön részére
dokumentumoknak a listáját, melyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön jelentkezé§ét
nyilvántartásba tudjuk Y€nni. il|etve a beköltözé§ folyamatát megkönnrít§ük
kérelmének beadását szeretnénk zökkenőmentessé tenni.

azoknak

a

A kérelem beadásakor kérjük hozza magával az alábbiakat:

. Kitöltött Kérelem ad,atlap, az elhelyezést igénylő saját kezű aláírásával,
' érvényesszemélyi igazolvány másolata,lakcímkártyával való rendelkezés esetén annak fénymásolata,
szÜletési_és házassági (házaspárok esetében) anyakönyvi kivonat másolata, özvegy esetjn az elhait halotti
'anyakönyvi
kivonatának
másolata,

'

nYu8díjas tÖrzsszám, utolsó nyugdíj-szelvény, igazolás a havi rendszeres jövedelméről, yalamint az a^

megállapító határozatról,
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TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány másolata,
rokkantsági határozat másolata,
fogyatékosságitámogatáshatározatmásolata,
demencia kíséró igazolás ,
gondnokot kijelölő határozat, illetve bírói ítélet,

gyermektartási kötelezettség esetén a határozat másolata,
érvényestartási/örök]ési szerzódés fénymásolata (amennyiben van)
oryos állta] kitö]tött és aláírásával pecsétjével ellátott éItékeló adatlap

Beköltözé§kor

kérjük az alábbiakat

h

ozza magáYal|

o

3 hónapnál nem régebbi

.

aZ ellátott életvitelére jellemző szokáSait t?t-talmazó

negatív széklet baktérium tenyészet eredménye
1 é\,nélnem régebbi negatív tüdószűrési vizsgálat eredménye
Orvosi PaPÍrok, zárójelentések, szakorvosi javaslatok (pl. Pelenka felírásra, neurológiai gyógyszerek
felírá.sára, gastroenteroloógiai gyógyszerek feírására), háziorvos által kiadott jelenleg ervényÜen tevo
gyóg}szerelés
o folyószámlával rendelkezés esetén a folyószámla szeződés másolata

.
'

tájékoáató

Jelenleg érvényes intézményitérítésidíjaink:

Makó

88.200,- Ft/ hó

Ómtoerít< 89.850,-Ft/hó
További segítségetkérhet a szociális és mentálhigiénés munkátárstóI az alábbi telefonszámon: 0630-868-5886

telefon:62/524-910

Csongrdd Megyei Szivtírvtíny Otthon
,
Oföltledki Návay Aranka ldősek Otthona
6923 ofaldeák Návay Lajos u.2.
email: ofoldeak sr^,ílÁo*^i -^^

fax:62/295-7l9

Tisztelt Érdeklódó!
Köszönjük.

hogy az intézménytin-ket válasaotta!

kérelnének beadását szeletnénk zökk€nómentessé

azoknak

a

dokumentumoknak

a

tenni, Az alábbiakbán ö§szeá|lítottuk
listáját, ."ly"r. urrrrr"-'.riikségesek, hogy az az ön részére
Ön

nvitvantartesra tuOjult venni. ittetve a UeÉOtíozes
íálvamaiaiiláonnyitsiit.

i€lentkezé§ét

A kérelem beadásakor kérjük hozza magával az alábbiakat:

. Kitöltött KéIelem adatlap, az e]helyezést igényló saját kez ű aláírásával,
. érvényesszemélyi igazolvány másolata,lakcimkár§,avar
uurJ."na"r"re.
annak fénymásolata,
szÜletési és házassági (házaspárok esetében)
'anyakönyvi
anyakonyui r.iuonu-i .a.orut"setén
a, őzyew esetén az elhalt halotti
kivonatának másolata,
n}n,9dÍ.1-"elvény, igazolás
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a havi rendszeres jövedelméról, ya]amint az

azt

TAJ számottartalmazó hatósági igazolvány máso]ata,

rokkantsági határozat másolata,
fogyatékosságitámogatáshatározatmásolata,
demencia kiséró igazolás ,

gondnokot küelölő határozat, illetve
bíói ítélet,
gyermeldartási köte]ezettség esetén a
hatáíozat másolata,
érvényestanási/öröklési szerződés fénymásolata
(amennyiben van)
orvos álItal kitöltött és aláírásával pecsitjével
"rrato,t

Beköltözéskor kérjük az alábbiakat

h

ertit.lá uJuírrp

ozza magával:

ne€atív
bá<térium tenyészet eredménye
_széklet
Jl nonál nem regebbi negatív üdőszűrési
vizsgáIat eredménve
Orvosi papírok. záróielenlesek_ s_zakorvos i,lavasJa,ot

.: i:::r:!:l:pebbi

o
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i|í.'r"I"nku felirásra. neurológiai

§'ffiÍ;:;.'É:-*"ieroloógiai

gyóp,yszerek

gyógyszerek feirás,iru). i,ario,uo.
által kiadon jelenle; érvÉ;y6;;lévő

folyószámlával

rendelkezés esetén a fo lyószámla szerződés
másolata, ( utolsó havi folyósámla kivonat)
az ellátott életvitelére jellemzó szokásaii
tartatmazO tajetoztatO

Jelenleg érvényes intézményitérítésidíjaink:

ófiitaeek

89.850,- Ft/ hó jtkezéssel
73,500.- Ft/ hó +tkezés nélkül

