
Területi szakmafejlesztési egységek: 
Baranya és Somogy megye 

Konzorcium Weboldal Kapcsolattartó neve Kapcsolattartó e-mail címe Kapcsolattartó 
telefonszáma 

Szolgáltatások, melyek kapcsán kereshetik az adott konzorciumi tagot Egyéb adatok, információk 

Gesztorszervezet Esztergár Lajos Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ 

www.ecsgyk.hu Nagy István igazgato@ecsgyk.hu  család-és gyermekjóléti szolgálat 
család-és gyermekjóléti központ 
gyermekek átmeneti otthona 

 

Konzorciumi tag  
1. neve 

Integrált Nappali Szociális 
Intézmény 

 Varga Mónika 
Hegedüs Ágnes 
Dr. Endre Szilvia 

info@inszi.hu 
hegedus.agnes@inszi.hu; 
endre.szilvia@inszi.hu 

(72) 534-876  
(72) 310-931 

házi segítségnyújtás 
étkeztetés 
közösségi pszichiátriai ellátás 
pszichiátriai betegek nappali ellátása 

 

Konzorciumi tag  
2. neve 

Pécs és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási és 
Gyermekjóléti Alapellátási 
Központ és Családi Bölcsőde 
Hálózat 

www.pkszak.hu 
 

Vitéz Nikoletta 
Új Orsolya 

iroda@pkszak.t-online.hu 
 

(72) 516-312 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
idősek nappali ellátása 
demens személyek nappali intézménye 

 

Konzorciumi tag  
3. neve 

Somogy Megyei Szeretet 
Szociális Otthon 

www.berzenceszoci.hu 
 

Szőke József igazgato@berzenceszoci.hu 
 

(30) 326-72-77 fogyatékos rehabilitáció 
támogatott lakhatás pszichoszociálisan sérült személyek részére 

Az intézmény Dráva-kastély szociális otthoni 
telephelyén nyújt fogyatékos személyek 
számára fogyatékos rehabilitációs ellátást. 
Támogatott lakhatási szolgáltatást Berzencén 
biztosítunk 10 telephelyen 120 férőhelyen 
pszichiátriai betegek részére. 

Konzorciumi tag  
4. neve 

Somogy Megyei Gondviselés 
Szociális Otthon 

www.smgondviseles.hu 
 

Nemes Zita zita.znemes@gmail.com 
 

(30) 718-57-64 idősek otthona 
szenvedélybetegek otthona és rehabilitációs ellátása 

 

Konzorciumi tag  
5. neve 

Marcali Szociális és 
Egészségügyi Szolgáltató 
Központ 

 Hartal Katalin hartal.katalin@szocialiskozpont.hu 
 

(09) 327-54-68 családsegítés 
család-és gyermekjóléti szolgálat 
család- és gyermekjóléti központ 

 

Konzorciumi tag  
6. neve 

Támasz Alapítvány Pécs http://tamaszalapitvany.hu/ Fonyó József fonyojozsef@tamaszalapitvany.hu (20) 203-02-43 utcai szociális szolgálat 
nappali melegedő 
népkonyha 
hajléktalanok éjjeli menedékhelye 
hajléktalanok átmeneti szállása 
hajléktalanok otthona 

 

Konzorciumi tag  
7. neve 

Mohács-Kölked Református 
Társegyházközség Pándy 
Kálmán Otthona 

www.pandykotthon.hu  Kolutácz Györgyné pandyk@invitel.hu (20) 319-61-03 támogató szolgáltatás 
fogyatékos személyek nappali ellátása 
pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni ellátása 

Az intézmény egyéb szolgáltatásai: fogyatékos 
személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása, 
támogatott lakhatás szolgáltatás 56 férőhelyen 
pszichiátriai betegek, illetve fogyatékos 
személyek számára, fejlesztő foglalkoztatás 
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