Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1047 Budapest, Baross utca 100 és telephelyei
1046 Budapest, Csokonai u. 38. és 1044 Budapest, Béla u. 18.
A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézményekbe budapesti bejelentett lakcímmel
rendelkezők nyújthatják be kérelmüket.
Amennyiben budapesti bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik a kérelmező,a
főpolgármester engedélyére van szükség.
Idősek otthonában elsősorban az, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, akinek
gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést
nem igényel.
Ellátható továbbá az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról
gondoskodni nem képes személy is, akinek napi 4 órát meghaladó gondozásra van szüksége,
valamint ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
A Szt. 68/B. § (1) alapján Idősek otthonában - a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig gondozási
szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat
megfizető más személy írásban vállalja a Szt. 115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási
önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Az idősek otthonába való felvétel az elhelyezés iránti kérelemmel indul, amelyet a
Felvételt Előkészítő Csoportnál (FECS) kell benyújtani.
Cím: 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
Telefonszám: 374-0077
E-mail cím: fecs@budapest.hu

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1047 Budapest, Baross utca 100.
2013 februárjától várja leendő lakóit
újonnan épült központi intézményünk,
amelyben 150 kizárólag női férőhely
került kialakításra.
Modern, kényelmes, 2-3-4 ágyas szobák
közvetlen fürdőszobai és WC kapcsolattal.
Hangulatos társalgók, imaszoba, jól
felszerelt közösségi helyiségek segítik
lakóinkat
a
szabadidő
kellemes
eltöltésében.
Mentálisan hanyatló idősek számára
biztonságos, közvetlen kertkapcsolatos
részleg épült.
Az épületben lift található, mozgássérültek
számára is megfelelően kialakított, teljesen akadálymentes.
A szabadban hangulatos kertek, padok biztosítják a pihenni vágyók nyugalmát.
Intézményünk által nyújtott szolgáltatások:
Jogszabály által meghatározott feltételekkel gondozás-ápolás, gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök rendelése.
Orvosi vizit heti rendszerességgel.
Napi háromszori - szükség esetén diétás - étkezés.
Ágynemű-, ruhanemű biztosítása, mosása.
Kulturális és szabadidős programok.
Lakóink mozgását szakképzett gyógytornász és gyógymasszőr segítik.
Szobáink nővérhívóval felszereltek.
Lakóink fodrász és pedikűrös szolgáltatásait vehetik igénybe.
Az épületben üdítőt, kávét, édességet kínáló automata üzemel.

Egyszeri hozzájárulás összege: nincs.
Várakozási idő: 6-8 hónap
Otthonunk tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. A 3-as metró Újpesti
végállomásától a 30-as, 147-es buszokkal.
Bővebb tájékoztatás:
Telefon: 06-1/3694-685/114 mellék
06-1/2310-180/114 mellék
Web:www.baross-otthon.hu

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1046 Budapest, Csokonai utca 38.
Intézményünk, Újpest központjában található, de kívül
esik a nagy forgalmú utcáktól. Többszintes, liftes, az
idősek ellátására speciálisan átalakított épület.
Közelben üzletek, piac, művelődési intézmények,
templom található.
Az engedélyezett férőhelyek száma 56 fő: 53 nő és 3
férfi lakó él az otthonban. 13 ágyon tudunk női
fekvőbetegeket fogadni.
Az épület formatervezett bútorokkal van berendezve. A 3-4 ágyas szobákhoz zuhany, WC és
gardrób tartozik. Minden szobában van TV, hűtő és telefon. Emeletenként káddal felszerelt
fürdőszoba található.
A társalgóban színes TV, videó, pianínó és könyvtár segíti a szabadidő kellemes eltöltését, és ezt
a célt szolgálja a télikert is. Lakóink a belső kertben levegőzhetnek, pihenhetnek.
Emeletenként teakonyha és mosó-vasaló helyiség található.
Intézményünk által nyújtott szolgáltatások:
Jogszabály által meghatározott feltételekkel gondozás- ápolás, gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök rendelése.
Orvosi vizit heti rendszerességgel.
Napi háromszori - szükség esetén diétás - étkezés.
Ágynemű, ruhanemű biztosítása, mosása.
Kulturális és szabadidős programok.
Lakóink mozgását szakképzett gyógytornász és gyógymasszőr segítik.
Szobáink nővérhívóval felszereltek.
Lakóink fodrász és pedikűrös szolgáltatásait vehetik igénybe.
Az épületben üdítőt, kávét, édességet kínáló automata üzemel.
Egyszeri hozzájárulás összege: nincs.
Várakozási idő: 1-1,5 év.
Otthonunk tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. Újpest központtól a 30-as és a 147-es
busszal.
Bővebb tájékoztatás:
Telefon: 06-1/3693-781

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1044 Budapest, Béla utca 18.

Az otthon Újpest kertvárosi részén, egy csendes
utcában található. Az épület liftes, kétemeletes,
családi ház jellegű.
Az 1-2-3 ágyas szobákban hideg-melegvizes
mosdók, hűtőszekrény van.
Minden szinten két zuhanyzó, egy kád és két WC
található.
Emeletenként társalgó és terasz szolgálja lakóink
kényelmét.
A kert kellemes pihenést biztosít az ott élők számára.
Az engedélyezett férőhelyek száma 30 fő. 13 férfi és 17 nő elhelyezésére van lehetőség. 3 női és
3 férfi fekvőbeteget tudunk fogadni. Házaspárok elhelyezésére is van lehetőség.
Intézményünk által nyújtott szolgáltatások:
Jogszabály által meghatározott feltételekkel ápolás,gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
rendelése.
Orvosi vizit heti rendszerességgel.
Napi háromszori - szükség esetén diétás - étkezés.
Ágynemű, ruhanemű biztosítása, mosása.
Kulturális és szabadidős programok.
Lakóink mozgását szakképzett gyógytornász és gyógy masszőr segítik.
Szobáink nővérhívóval felszereltek.
Lakóink fodrász és pedikűrös szolgáltatásit vehetik igénybe.
Egyszeri hozzájárulás összege: nincs.
Várakozási idő: 1,5-2 év. Házaspárok esetén: 4-5 év.
Otthonunk tömegközlekedéssel jól megközelíthető. Újpest központtól a 30-as ,a 147-es és a
196-os busszal.
Bővebb tájékoztatás:
Telefon: 06-1/3691-942.

