
 
Házirend 

Humanitárius Egyesület "Emberi Szív", 
Lipová 4, 943 01 Párkány 

                               /érthetö formában/            

 
A tartózkodás terjedelme és idötartama 
 

 

 
Megállapodást kötünk 
önnel, melyben 
rögzítésre kerül, hogy 
meddig nyújtunk 
szociális szolgáltatást, 
mennyit fog fizetni, mik 
a jogai és 
kötelezettségei, mik a 
mi  kötelezettségeink, 
milyen feltételekkel 
lehet felmondani a 
szerződést, milyen 
adatokat kezelünk önröl. 

     
    Szállás 

 

 
Az intézménybe 
érkezéskor a szobájában 
szállásoljuk el.  
A személyes holmik 
tárolásában a 
munkatársak segítenek, 
a holmik száma és 
fajtája a listába kerül. 
Olyan dolgokat hozhat 
melye közel állnak a 
szívéhez, amelyek haza 
emlékeztetnek 
(könyvek, dísztárgyak, 
fényképek, ..) 
 
 



      
Mosás 

 

 
Lehetőséget biztosítunk 
a személyes ruhák 
mosására. A személyzet 
legalább hetente egyszer 
átveszi a szennyezett 
ruhákat, és átadja a 
mosodának. A ruhákat 
nem kell megjelölni. Mi 
gondoskodunk róla. 
 

 

 
Fogyasztók 

 
 
 
 
 
 

 
Hozhat rádiót, TV-t, 
mobiltelefont, vízforralót 
vagy egyéb készüléket. 
Behozatalukat be kell 
jelenteni a humanita  
munkásainak. 

 

 
Orvosságok 

 
 
 
 
 
 
 

 
A gyógyszereket átadhatja 
a főnővérnek, ha azt 
szeretné, hogy mi 
adagoljuk önnek. 
Alternatív megoldásként 
magánál tarthatja a 
gyógyszert, ha egyedül 
kívánja beszedni. 
 



 
Egészségügyi ellátás 

 
 
 

 
Megtarthatja jelenlegi 
orvosát. Háziorvosunk 
hetente egyszer érkezik az 
intézménybe. 
Egészségügyi szerződést 
köthet vele, melynek 
megkötésében főnővérünk 
segít. 
A vizsgálatra, a 
gyógyszerek kiszállítására 
és mindenhez ami ezzel 
kapcsolatos, kíséretet 
biztosítunk. 

 
 
Étkezés 
 

 
 
Takarítás    

      
 
 

 
Egész napos étkezést - 
racionális, diabetikus és 
kímélő ételeket 
biztosítunk. 
Az étel napi 5 alkalommal 
kerül felszolgálásra, 
cukorbetegeknél 
felszolgálásra  kerül a II. 
vacsora. 
Az ételek változatosak, 
minden nap kap 
gyümölcsöt. 
 
 

Minden nap kitakarítunk 
és kivisszük a szemetet. 
Szívesen fogadjuk, ha ön 
is bekapcsolódik a saját 
helyisége vagy a 
létesítmény helyiségeinek 
takarításában. 

 
 
 
 



 
Látogatók 
 

 
 

   
Egész nap fogadhat 
látogatásokat. A 
szabályok szerint a 
látogató érkezéskor és 
távozáskor be van írva a 
Vendégkönyvbe. 
Látogatókat fogadhatja a 
szobában / ha a szobatársa 
ezzel egyetért/, ebédlöben, 
a közös helyiségben vagy 
a parkban. 
. 

 
Értéktárgyak 
 
 

 
 

 
Ha van értéktárgya, 
készpénze stb. lehetőség 
van nálunk széfben 
tárolni, amiröl jegyzetet  
vezetünk. 
Nem vállalunk 
felelősséget az Önnél 
tartott értékekért. 
 

 
A létesítmény elhagyása 

 
 
 
 
 

 
A létesítményből való 
távozást jelenteni kell a 
személyzetnek. 

 



 
Éjjeli nyugodalom 

 
 
 

 
22:00 és 6:00 óra között 
nem ajánlott a többi 
szobatársat fokozott zajjal 
vagy egyéb 
tevékenységgel zavarni. 
 

 
Posta 

 
 
 
 

 

A postás minden nap 
kézbesíti nekünk a 
leveleket. 
A napi sajtót saját zsebből 
fizeti. 
Postáját bontatlanul 
kézbesítjük. 
 Bármilyen hivatalos 
levelezéssel kapcsolatban 
állunk rendelkezésére. 
 
 

 
Dohányzás és kábítószer 
 

 
 

 
Létesítményünkben az 
alkoholos italok ésszerű 
mennyiségben 
fogyaszthatók. A nem 
megfelelő mennyiségű 
alkohol vagy kábítószer 
elfogyasztása utáni 
helytelen viselkedés a jó 
modor megsértésének 
minősül. 
Dohányozni szabadban, a 
kijelölt helyen szabad. 



 
 
 

Mgr. Silvia Bučeková 
Törvényes képviselő 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


