XVII. kerületi gyermekeket és szülőket
támogató szociális intézmények, lehetőségek
Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat
A Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának gyermekvédelmi intézménye, amely az itt élő gyermekek, fiatalok és családjaik
számára nyújt széles körű szolgáltatást, valamint részt vesz a kerület szakmai közéletében.
Elérhetőségek:
• Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 106.
• Telefon / Fax: 256-2090, 256-1701, 257-1624
• E-mail: info@rcsgyk.hu
• Honlap: www.rcsgyk.hu
Intézményvezető:
Tamásné Kiss Adrienn
Szolgáltatások:
• Közösségi Pszichiátriai Ellátás;
• Étkeztetés;
• Házi segítségnyújtás;
• Nappali ellátás.
SZERVEZETI EGYSÉGEK
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
A családsegítés a szociálisan hátrányos helyzetbe került, mentálhigiénés problémával küzdő, vagy
krízishelyzetbe került családok, személyek részére biztosított szolgáltatás, mely a veszélyeztetés
megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére és az életképesség javítására irányul.
A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermekek testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődésének
biztosítása, a családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 106.
Telefon: 06/1 256-2090
Szakmai vezető: Kerekesné Bíró Anna Barbara
E-mail: info@rcsgyk.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő, szerda: 8:00 órától – 18:00 óráig
kedd, csütörtök: 8:00 órától – 16:00 óráig
péntek: ügyfélfogadás nincs

Család- és Gyermekjóléti Központ
A szakmai egység a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó, hatósági intézkedéshez
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.
A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése és a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a következő speciális szolgáltatásokat nyújtja:
• jelzőrendszer működtetése, koordinálása;
• kapcsolattartási ügyelet biztosítása;
• készenléti (telefonos) szolgáltatás biztosítása;
• utcai,- lakótelepi munka megszervezése;
• kórházi szociális munka;
• óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása;
• ingyenes jogi tanácsadás;
• fejlesztőpedagógusi tanácsadás;
• pszichológiai tanácsadás;
• mentálhigiénés tanácsadás;
• mediáció.
Cím: 1173 Budapest, Újlak utca 106.
Telefon: 06/1 256-2090
Szakmai vezető: Ihnáth Mária
E-mail: info@rcsgyk.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő, szerda: 8:00 órától – 18:00 óráig
kedd, csütörtök: 8:00 órától – 16:00 óráig
péntek: ügyfélfogadás nincs
Kapcsolattartási ügyelet: szombaton 9:00 órától – 16:00 óráig
Közösségi Pszichiátriai Ellátás
Önkéntesen igénybe vehető, közösségi alapú gondozás, amelynek keretében a gondozás és a
pszicho-szociális rehabilitáció a kliens otthonában, illetve lakókörnyezetében valósul meg.
A közösségi ellátás célja, hogy a betegségük miatt izolálódott emberek csatlakozzanak közösségi
programokhoz, a környezetükkel és az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatba lépjenek.
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 29.
Telefon: 06-1/253-5227, 06-1/253-5244
Koordinátor: Rab Edit
E-mail: kozossegiellatas@upcmail.hu
Ügyfélfogadási idő: 8:30 órától – 16:00 óráig

Lakhatási biztonság megszűnése esetén elérhető lehetőségek
"RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány Családok Átmeneti Otthona
1173 Budapest, Összekötő utca 3.
Telefon: +36 1 258 58 95 / +36 20 334 0281
www.resalapitvany.hu

Oltalom Karitatív Egyesület Családok Átmeneti Otthona
Telefon: +36 1 258 29 93
1171 Budapest, Szabadság sugárút 104.
www.oltalom.hu
Üdvhadsereg „Fény Háza” Anyaotthon
(Védett ház, a cím nem kiadható)
Telefon: +36 1 253 5437 / +36 1 257 9461
udvhadsereg.hu/szocialis-intezmenyek

Családon belüli erőszak esetén elérhető, lakhatást biztosító, titkosított
intézmény elérhetősége:
Országos Kríziskezelő és Információs Szolgálat:
Ingyenesen hívható telefonszám:06-80-20-55-20
Pszichiátriai betegségek kezelése, ambulancia
XVII.kerületi Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó
1173 Budapest, Pesti út 80.
Ideiglenes cím a felújítás alatt:1173 Budapest, Pesti út 41/D.
Telefon: 06 1- 257-02-61

Szenvedélybetegek ellátása hozzátartozóknak is, ingyenes
pszichológusi háttérrel
Félúton Alapítvány, „Félút Centrum"
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
1172 Budapest, Liget sor 26.
Telefon: +36 1 258 6878 / +36 1 258 1788
www.feluton.hu

Pszichés megsegítés gyerekek részére, térítésmentesen igénybe vehető
a kerületben az alábbi pontokon:
Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
1173 Budapest, Újlak u. 106.
Tel.: 06-1-256 20-90

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. kerületi Tagintézménye:
1173 Budapest, Pesti út 82.
Tel.: Tel: 256-8277 ; 256-5181

Sérült gyermekek napközbeni ellátása:
Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
Cím: 1172 Budapest, Naplás út 60.
Tel./Fax: +36-1-257-0562
Web: http://www.gyurkovics.hu
Email: gyurkovics@gyurkovics.hu
Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi és Átmeneti Otthona
A Rákoscsabai Baptista Gyülekezet fenntartásában
1173 Budapest, Újlak utca 106.
Telefon: +36 1 256 3003 / +36 20 465 8866

Nehéz anyagi helyzetben lévő családok támogatási lehetőségei:
Vöröskereszt Budapest XVII. kerület - Ruhanemű segélyezés és tartós élelmiszer adomány
Péceli út 106.
1171 Budapest
Tel.: 06-1-257-2525*
Ingyenes ételosztás
1171 Budapest, Péceli út 38. Üdvhadsereg
Kaszap István Alapítvány- anyagi támogatást nyújtó civil szervezet kerületi lakosok részére
1171 Budapest, Péceli út 220.
Telefon: +36 20 254-9140
www.kaszapalapitvany.hu
Rákosmenti Adományház Egyesület
1172 Budapest-Rákosliget, Ferihegyi út 36.
Ingyen hívható zöldszám: 06-80-217-217 (5. gomb)
Nyitva tartás: Péntek 10.00-17.00
Ingyenes ruha és egyéb adományosztás
1172 Budapest, Ferihegyi út 22.
Nyitvatartás: szerda 10-12
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
1056 Budapest, Március 15. tér 8.
Tel.: 06-1 317- 4563
Rajtuk keresztül elérhető a kerületi Vackor Nagycsaládosok Csoportja www.noe.hu

Speciális ellátással foglalkozó egyesületek:
Rákosmenti Gyermekcukorbetegek Közhasznú Egyesület
1172 Budapest, Heltai tér 10.
Telefon: +36 20 974 7338
www.ragyke.oldalai.org

Az óvodai szociális munka keretében nyújtott
szolgáltatások
Egyéni segítőbeszélgetések
Óvodavezetői vagy csoportos óvónői megkeresés alapján konzultációs lehetőséget biztosítunk
azokkal a gyerekekkel kapcsolatban, ahol gyermekvédelmi probléma gyanúja merül fel. Amennyiben
a gyermek viselkedése megváltozik a csoportban, társaival való kapcsolata megromlik vagy nagyon
visszahúzódóvá, szorongóvá válik, esetleg feltárulnak otthoni problémák, lehetőség van a problémák
átbeszélésére. Gyermeket a csoportban csak abban az esetben áll módunkban megfigyelni, ha a szülő
beleegyezik. Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot az óvodapszichológussal is és vele is
konzultálunk. A szülőknek is lehetősége van egyéni segítő beszélgetésre az óvodai fogadóóra
alkalmával, de megkereshetnek bennünket az intézményben is.
Csoportfoglalkozások gyerekeknek
Óvodás gyerekek részére tartunk prevenciós foglalkozásokat különböző témakörben. A
foglalkozásokat a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével állítottuk össze.
- Dentálhigiénés prevenciós foglalkozás
- Ovinyugi program
- Konfliktuskezelő foglalkozás
Csoportfoglakozások felnőtteknek
Szülőknek és pedagógusoknak is tartunk foglalkozásokat, tréningeket. Előadásokat az alábbi
témákban.
- Tudatos internethasználat
- Időgazdálkodás
- Konfliktuskezelés
- Stresszkezelés
- Gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak
Közösségi munka
Szakemberként igény szerint részt veszünk nevelőtestületi értekezleteken, szülői értekezleten,
fogadóórákon, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, óvodai rendezvényeken.

