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                                                                                                 Szerető otthon minden gyermeknek 

 

Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány 
szolgáltatásai igénybevételének módja 

 
 
Az SOS Gyermekfalu politikai és felekezeti elkötelezettségtől mentes civil szervezet, melynek célja az 
otthonukat vesztett gyermekek nevelése, a veszélyeztetett helyzetű gyerekek és családjaik támogatása, 
érdekeik képviselete.  
 
Az SOS Gyermekfalvakban olyan gyermekeknek nyújtunk szerető családot és gondoskodást, akik 
valamilyen okból hosszabb vagy rövidebb ideig nem élhetnek vér szerinti családjukban . A gyerekek 
családi házakban nőnek fel, ahol a vér szerinti testvérek együtt maradhatnak. Alapítványunk a 
Gyermekfalvakon kívül is rendelkezik nevelőszülői hálózattal. Ifjúsági Házainkban a nálunk nevelkedett 
fiatalok készülnek fel az önálló életre. 
 
Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa tagja az SOS Gyermekfalu Nemzetközi Szövetségének, 
az SOS Kinderdorf International-nak. 
 
Hazánkban - az alapítás sorrendjében Battonyán (1986), Kecskeméten (1990) és Kőszegen (1993) 
működnek SOS gyermekfalvak 10-12 családi házzal és saját háztartásukban élő nevelőszülői családokkal. 
1994-ben megnyílt a szegedi, 2001-ben a lajosmizsei, 2003-ban pedig a séi ifjúsági ház. Az SOS 
Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány hálózataiban ma  mintegy 360 gyermek és fiatal él. 
 
Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa fenntartásában működő gyermekfalvak (nevelőszülői 
hálózatok) és ifjúsági házak (lakásotthonok) tevékenységségüket a mindenkori hatályos jogszabályok 
alapján látják el. Intézményeink a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 15. § (2) bekezdésének c.) és (3) bekezdése a.) és b.) pontjai szerinti, a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül átmeneti gondozást, a gyermekvédelmi szakellátások 
közül otthont nyújtó és utógondozói ellátást végeznek. Alapítványunk szolgáltatásait érvényes működési 
engedélyei, illetve ellátási szerződései alapján nyújtja a rászoruló gyermekek, fiatalok és családjaik 
részére.   
 
Kecskemét:  

Az SOS Gyermekfalu Program Kecskemét több intézményegységből áll: nevelőszülői hálózat, 
lakásotthoni hálózat és külső férőhelyek. Az egyes intézményegységek közös igazgatás, a területi 
igazgató felügyelete alá tartoznak. Az intézmények által nyújtott szolgáltatások önkéntes alapon 
(gyermekek átmeneti gondozása), vagy gyámhatósági határozat alapján (otthont nyújtó és 
utógondozói ellátás) vehetők igénybe.  

 
Battonya, Kőszeg: 

Az SOS Gyermekfalu Program Battonya/Kőszeg több intézményegységből áll: nevelőszülői hálózat, 
lakásotthon és külső férőhelyek. Az egyes intézményegységek közös igazgatás, a területi igazgató 
felügyelete alá tartoznak. Az intézmények által nyújtott szolgáltatások (otthont nyújtó és utógondozói 
ellátás) gyámhatósági határozat alapján  vehetők igénybe. 

 


