
 

Az Otthon szolgáltatásai: 
• Férőhelyek száma: 20 fő 

• A családok befogadására 7 lakószoba 
áll rendelkezésre. 

• A szülő és gyermeke számára az 
együttes lakhatást, külön 
lakószobában biztosítjuk. 

• Az otthon lakóinak biztosítunk, 
hideg-meleg víz szolgáltatást, mosási 
és főzési lehetőséget, szükség esetén 
textíliával látjuk el a rászoruló 
családot 

• Szociális és mentálhigiénés 
gondozást, valamint jogi és 
pszichológiai tanácsadást 
biztosítunk. 

• Szociális rászorultság esetén a 
rászorultság mértékének, jellegének 
megfelelő, törvényben és a helyi 
szociális rendeletben szabályozott 
ellátások igénybevételi feltételeiről 
információkkal látjuk el a családokat. 

• Az átmeneti befogadás maximális 
ideje 12 hónap, mely indokolt 
esetben további 6 hónappal 
meghosszabbítható. 

• A családok az élelmezésükről és a 
tisztálkodáshoz szükséges 
eszközökről maguk gondoskodnak. 

 
A Családok Átmeneti Otthona, Szekszárd 
Megyei Jogú Város Humánszolgáltató 
Központjának szakmailag önálló 
gyermekjóléti részintézményeként, 2001. 
január 1-jei hatállyal kezdte meg 
működését. 
Tevékenységét az alábbi jogszabályi 
előírásoknak, valamint a Humánszolgáltató 
Központ Szervezeti és Működési 
szabályzatában meghatározottaknak 
megfelelően látja el. 

• 1997. évi XXXI. törvény 
• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
• 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 
• Szekszárdi Önkormányzat 35/2001. 

(XII.21.) rendelete 
• Szekszárdi Önkormányzat 36/2001. 

(XII.21.) rendelete 
A Családok Átmeneti Otthona folyamatos 
munkarend szerint működő átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény, amely a 
gyermekjóléti alapellátás keretében, 
biztosítja az átmenetileg otthontalanná vált 
szülő és gyermeke számára a lakhatást, 
amennyiben elhelyezés hiányában, 
lakhatásuk nem lenne biztosított és emiatt 
a gyermeke(ke)t el kellene választani 
szülőjétől. 

Kapcsolat 
Cím: 7100 Szekszárd, Csatári u. 70/B 
Telefon: 74/414 – 334 
Fax: 74/511 – 474  
E-mail: csao@humanszekszard.hu 

 

 

Tájékoztató a 
Családok Átmeneti 

Otthonáról 

  
 



Befogadás feltételei: 
• Az intézményi jogviszonnyal 

együtt járó jogok és kötelességek 
tudomásul vétele. 

• Együttműködő attitűd a kliensek 
részéről. 

• Negatív tüdőszűrő vizsgálati 
eredmény. 

• Negatív bőrgyógyászati 
eredmény. 

• Amennyiben a szülő nem 
rendelkezik munkaviszonnyal a 
beköltözéstől számított 3 
hónapon belül munkaviszonyt 
kell létesítenie. 

• A lakók kötelesek térítési díjat 
fizetni melynek összege a havi 
jövedelem 25% - 50%-a, az 
elhelyezett gyermekek számától 
függően, maximum az intézményi 
térítési díjalap összege. 

Módszereink: 
• A családok gondozása során a 

szociális munka módszereivel 
dolgozunk. 

• A CSÁO szakképzett dolgozói 
segítenek a szülőnek gyermeke 
teljes körű ellátásában, 
gondozásában, nevelésében, 
közreműködnek a család 
otthontalanságának 
megszüntetésében, a szociális és 
egzisztenciális válsághelyzet 
rendezésében. 

• Az intézményben működő 
csoportfoglalkozások célja a 
kapcsolatteremtés, 
csoportképzés, hogy a gyermekek 
megismerjék egymást, képesek 
legyenek az egymás mellett 
élésre, illetve segítségnyújtás 
abban, hogy a gyermek saját 
képességeihez mérten fejlessze 
önmagát. 

• A fenti szolgáltatások mellett a 

CSÁO gyakorlati terephelyként is 

működik a szociális képzésben 

résztvevők számára. 

 

Speciális szolgáltatások: 

Jogi tanácsadás – Munkajogi, családjogi, 
polgárjogi stb. problémák esetén ingyenes 
jogi tanácsadás. 

Pszichológiai tanácsadás – Lelki 
problémák esetén ingyenes pszichológiai 
tanácsadás. 

A jogi- és a pszichológiai tanácsadások 
igénybevétele előzetes időpont egyeztetés 
alapján történik a Humánszolgáltató 
Központban. Időpont kérhető 
személyesen, illetve telefonon a 
Humánszolgáltató címén, illetve 
telefonszámán. 

A Humánszolgáltató Központban igénybe 
vehető egyéb szolgáltatásokról, illetve 
támogatási lehetőségekről információ 
kérhető: 
• személyesen a Humánszolgáltató 
Központ címén, vagy 
• telefonon a megadott számokon. 
 
Ügyfélfogadás: 
Hétfőtől – csütörtökig 8-tól 16 óráig. 
Pénteken ügyfélfogadás nincs. 
 
Humánszolgáltató Központ 
Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5. 
Telefon: 74/511-474, 74/511-481, 
74/511-482 

 


