
Intézményünk Szekszárdon, társulás kereté-
ben pedig 8 településen nyújt szolgáltatáso-
kat. A következő települések lakosai fordul-
hatnak hozzánk: Szekszárd, Szálka, Őcsény, 
Várdomb, Pörböly, Decs, Szedres, Sióagárd, 
Báta 

 
Szolgáltatásaink igénybevétele 

önkéntes és térítésmentes. 
Munkatársainkkal a kapcsolatfelvétel 
személyesen, levélben vagy telefonon 

történhet. 
A hozzánk fordulók adatait bizalmasan  
kezeljük, munkatársainkra titoktartási  

kötelezettség vonatkozik. 
 
A Humánszolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat az alábbi felada-
tokat látja el: 
 
1. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet ész-

lelő és jelzőrendszert működtet (Gyvt.17.§, 
Szt.64. § (2) alapján) 
 

2. Tájékoztatási feladatot lát el, melynek kö-
rében szociális és egyéb információs ada-
tot gyűjt és szolgáltat 
 

3. Feltérképezi az ellátási területén élő szoci-
ális és mentálhigiénés problémákkal küzdő 
családok és személyek körét, személyesen 
felkeresve tájékoztatja őket a család- és 
gyermekjóléti szolgáltatás tartalmáról 

 
4. Szociális segítő munkát végez, melynek 

keretében 
 

• segítséget nyújt az ellátásokhoz való 
hozzájutásban  

• adományokat gyűjt és közvetít a rá-
szorulók felé 

• segíti az igénybe vevőket a családban 
jelentkező működési zavarok ellensú-
lyozásában 

• koordinálja az esetkezelésben közre-
működő szakemberek együttműködé-
sét 

• közreműködik a válsághelyzetben le-
vő várandós anya problémáinak ren-
dezésében. 

• szabadidős és prevenciós programokat 
szervez és biztosít.  

 
5. Általános tanácsadást nyújt szociális, élet-

vezetési, mentális és háztartásgazdálkodási 
területen. 

 
6. A hivatalos ügyek intézésében való köz-

reműködés körében 

• segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe 
vevők ügyeinek hatékony intézéséhez 

• a gyámhivatal, valamint a család – és 
gyermekjóléti központ felkérésére kör-
nyezettanulmányt végez 
 
 

 
7. Szociális segítő munkát végez gyer-

mekkel és családjukkal, egyénekkel és 
gyermektelen családokkal. Segítséget 
nyújt családi problémák megoldásá-
ban, válás esetén, nevelési problémák-
ban, családi konfliktus helyzetben. 
 

8. Információt nyújt speciális szükségle-
tekre irányuló tanácsadásokról az érin-
tettek felé. 
(Jogi, pszichológiai tanácsadás, peda-
gógiai fejlesztő tevékenység) 

 
Elérhetőségeink: 

Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5. 
Tel.: 74/511-474, +36/20/397-9001 

email: szolgalat@humanszekszard.hu  
ügyfélfogadás: 

hétfőtől-csütörtökig 7.30-16.00 óráig 
 
Őcsény  (Közösségi Ház emelete) 

Perczel u. 1.  
Tel.: 74/407-036 
+36/20 3776445 

 
Decs (Egészségház) Őcsényi u. 10. 

Tel.: 74/496-260 
+36/20 4437650 

 
Szálka (Polgármesteri Hivatal)  

 Petőfi  S. u. 2. 
Tel.: 74/509-520 

 
 
 



Szedres (Polgármesteri Hivatal)  
Arany J. utca 2. 
Tel.: 74/434-000 
+36/20 4437435 

 
Várdomb (Polgármesteri Hivatal) 

 Kossuth u. 117. 
Tel.: 74/430-375 
+36/20 4437435 

 
Pörböly (Polgármesteri  Hivatal) 

Óvoda u. 1. 
Tel.: 74/491-542 
+36/20 4437435 

 
Báta (Polgármesteri Hivatal)  Fő u. 147. 

Tel.:+36/20 4154393 
 

Sióagárd (Művelődési Ház) 
Kossuth u. 1. 

Tel.: +36/20 3979001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. 5. 
Tel.:06/ 74-511-474, +3620/3979-001 
e-mail: szolgalat@humanszekszard.hu  

www.humanszekszard.hu  
 


