Anyaotthonok
Ha 18 év alatti gyermekeddel keresel szálláslehetőséget, akkor anyaotthonba vagy családok
átmeneti otthonába kell jelentkezned. Átmeneti szállásokon és éjjeli menhelyeken nem
tartózkodhatnak kiskorúak. Ezek az intézmények biztonságos szállást akarnak biztosítani a
bántalmazott nőknek és gyerekeiknek. A bekerülési feltételek, a felvétel módja és az ott
tartózkodás maximum időtartama intézményenként változó, ezért érdemes telefonon vagy
személyesen előre érdeklődni ezekről. Budapesten a következő anyaotthonokba tudsz
jelentkezni:

Intézmény neve

Elérhetőség

Bekerülési feltételek

Jópásztor
Nővérek
Anyaoltalmazó
Ház

III. kerület, Zápor utca 50., Az ország egész területéről
061/250-3945,
helyeznek el rászorulókat
anyaotthon@jopasztor.axelero.net várólista alapján (várandós
nőket is). Jelentkezni
telefonon lehet. Felvételről
az intézményvezető dönt.
Beköltözéskor fél évnél
nem régebbi tüdőszűrő
leletet, háziorvosi igazolást
kérnek.
Térítési
díj:
100-140
Ft/fő/nap.
Kötelező előtakarékosság:
10000 Ft/hó.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési
lehetőség (nyersanyagot
szükség esetén tudnak
adni).
Mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Ruhát szükség szerint
adnak. Orvos, jogász,
pszichológus
igény
szerint áll rendelkezésre.
06,00-22,00
óráig
családgondozó, éjszaka
gondozó ad ügyeletet.

Jópásztor Háza
Anyaotthon

III. kerület, Bécsi
061/439-1798, -1799

út

Legfeljebb 18 hónapra
biztosítanak
szállást.
Önellátás.
Főzési
lehetőség (nyersanyagot
tudnak adni). Mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Orvos,
jogász,
pszichológus
igény
szerint áll rendelkezésre.
Napi
24
órában
családgondozó
és
gyermekfelügyelő
ad
ügyeletet.

Szeretet
Misszionáriusai
Rend
Béke
Otthona

IX. kerület, Tömő
061/331-2151

utca 19., Nincs információ

163., Az ország egész területéről
helyeznek el rászorulókat.
Jelentkezni
telefonon
lehet. Térítési díj: az első
hónap ingyenes, utána 100
Ft/fő/nap.
Előtakarékosság:
jövedelemfüggő,
de
legalább 10000 Ft/hó.

Szolgáltatások

Nincs információ

Fiókás
Anyaotthon

XII. kerület, Rege utca 1-4

Nincs információ

Nincs információ

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Családok
Átmeneti
Otthona
Anyaotthon

XIV. kerület, Szatmár utca 26., Elsősorban a III. ker.
061/252-3135,
Kelta utcai szállóból, és a
szatmarcsao@mmszbp.hu
XIV. kerületből helyeznek
el rászorulókat várólista
alapján (várandós nőket
is). Szabad férőhely esetén
az ország egész területéről
is
fogadnak.
Beköltözéskor 3 napnál
nem régebbi ÁNTSZ
igazolást és fél évnél nem
régebbi tüdőszűrő leletet
kérnek. Térítési díj: 80-200
Ft/fő/nap.
Kötelező
lakáscélú megtakarítás.

6 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Szükség
esetén teljes ellátást
biztosítanak az első
hónapban.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási
lehetőség.
Kríziscsomagot tudnak
adni.
Mosószert,
tisztítószert, törölközőt,
szappant,
pelenkát
szükség esetén adnak.
Szabadidős
és
gyermekprogramokat
szerveznek.
Jogász,
pszichológus
áll
rendelkezésre.
Gyermekfelügyeletet
szükség
esetén
biztosítanak. Napi 24
órában családgondozó
és gondozó ad ügyeletet.

Segítő Szolgálat
Alapítvány
Anyaotthon

XV. kerület, Pozsonyi utca 36., Nincs információ
061/307-6366

Nincs információ

Szociális
és
Rehabilitációs
Alapítvány
Egyedülálló
Szülők Otthona

XV. kerület, Aporháza utca 61., Elsősorban
a
XV.
061/308-1301,
kerületből helyeznek el
szoconkentes@gmail.com
rászorulókat.
Szabad
férőhely esetén az ország
egész
területéről
is
fogadnak. Gyermeküket
egyedül nevelő szülők
részére
(legfeljebb
3
gyerekkel)
biztosítanak
várólista alapján szállást.
Jelentkezni személyesen
lehet a XV. ker. Aporháza
u. 61. ben (Sz, P
16,00-18,00). Felvétel team
döntés
alapján.
Beköltözéskor fél évnél
nem régebbi tüdőszűrő
leletet, 10000 Ft kauciót
kérnek. Térítési díj: az első
hónap ingyenes, utána
23000 Ft/hó. Kötelező
előtakarékosság:
egyéni
gondozási
szerződés
szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési
lehetőség (nyersanyagot
tudnak adni). Mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Mosószert, tisztítószert,
szappant,
törölközőt,
ruhát,
pelenkát,
gyógyszert
adnak.
Orvos áll rendelkezésre.
Jogász,
pszichológus
igény
szerint
áll
rendelkezésre. Napi 24
órában családgondozó
ad ügyeletet.

Oltalom
Karitatív
Egyesület
Családok
Átmeneti
Otthona

XVII. kerület, Szabadság sugárút Az ország egész területéről
104.,
061/314-0668, helyeznek el rászorulókat.
anyaotthon@oltalom.hu
Jelentkezni
telefonon
lehet. Felvétel team döntés
alapján. Beköltözéskor fél
évnél
nem
régebbi
tüdőszűrő leletet kérnek.
Térítési díj: felnőtteknek
233
Ft/nap.
Előtakarékosság: egyéni
gondozási
szerződés
szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást.
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Tisztítószert
tudnak
adni. Ruhát, pelenkát,
gyógyszert
szükség
szerint adnak. Orvos áll
rendelkezésre. Jogász,
pszichológus
igény
szerint áll rendelkezésre.
Napi
24
órában
családgondozó
ad
ügyeletet.

Anyaoltalmazó
Alapítvány
Anyaoltalmazó
Otthon

XX. kerület, Török Flóris utca Az ország egész területéről
228.,
061/283-0194, helyeznek el rászorulókat.
anyaolt@enternet.hu
Fiúgyermeket 16 éves
korig tudnak elhelyezni.
Jelentkezni
telefonon
lehet. Felvételi beszélgetés
K, Cs: 10,00-13,00. Egyéni
kérelem
alapján,
gyermekjóléti
szolgálat
javaslatával
fogadnak.
Felvételről
az
intézményvezető
dönt.
Beköltözéskor 24 óránál
nem régebbi ÁNTSZ
igazolást és fél évnél nem
régebbi tüdőszűrő leletet
kérnek.
Munkavállalás
kötelező. Térítési díj:
30-285
Ft/fő/nap.
Előtakarékosság: egyéni
gondozási
szerződés
szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Az
intézmény a Török F.
utca két oldalán, két
épületben
működik.
Önellátás.
Főzési
lehetőség (nyersanyagot
szükség esetén tudnak
adni).
Mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Ruhát, tápszert szükség
szerint
adnak.
Mosószert, tisztítószert,
szappant,
törölközőt,
pelenkát csak beérkező
adomány esetén tudnak
adni. Jogász, pedagógus,
pszichológus
áll
rendelkezésre. Napi 24
órában családgondozó
ad ügyeletet.

Magyar
Vöröskereszt
Anyaotthon

XXII. kerület, Erdősor u. 53-55., Elsősorban a VII, XXI.
061/425-4732,
kerületből helyeznek el
mvkcsao@chello.hu
rászorulókat.
Szabad
férőhely esetén az ország
egész
területéről
is
fogadnak.
Jelentkezni
telefonon
lehet,
gyermekjóléti
szolgálat
ajánlásával
fogadnak.
Felvétel team döntés után.
Alkohol és drogfogyasztás
kizáró ok. Beköltözéskor
fél évnél nem régebbi
tüdőszűrő
leletet
és
háziorvosi
igazolást
kérnek.
Térítési
díj:
6000-10000
Ft/hó.
Előtakarékosság: egyéni
gondozási
szerződés
szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Gyermekeknek
bölcsődei,
óvodai,
iskolai étkezési térítési
díj befizetés. Várandós
nőknek teljes ellátást,
napi
háromszori
étkezést
biztosítanak.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Mosószert, tisztítószert,
szappant,
törölközőt,
ruhát, pelenkát, tápszert
szükség szerint adnak.
Jogász,
pszichológus
igény
szerint
áll
rendelkezésre.
08,00-20,00
óráig
családgondozó, éjszaka
gondozó ad ügyeletet.

Menedék
Alapítvány
Anyaotthon

XXII. kerület, Szent Gellért u. 9., Az ország egész területéről
061/226-2756,
0620/999-7280, helyeznek el várólista
iroda@menedekalapitvany.hu
alapján (várandós nőket
is). Fiúgyermeket 14 éves
korig tudnak fogadni.
Jelentkezni
telefonon
lehet, egyéni kérelem
alapján
fogadnak.
Felvételről
az
intézményvezető
dönt.
Alkohol és drogfogyasztás
kizáró ok. Beköltözéskor
háziorvosi
igazolást
kérnek.
Térítési
díj:
GYES-en lévőknek 120
Ft/fő/nap, dolgozóknak
150
Ft/fő/nap.
Előtakarékosság: egyéni
gondozási
szerződés
szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési
lehetőség (nyersanyagot
szükség esetén tudnak
adni).
Mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Élelmiszert
szükség
szerint
biztosítanak.
Mosószert,
szappant,
ruhát, pelenkát szükség
szerint adnak. Jogász,
pszichológus
áll
rendelkezésre.
07,00-20,30
óráig
családgondozó, éjszaka
gondozó ad ügyeletet.

Üdvhadsereg
Fény Háza

A
cím
nem
nyilvános. Az ország egész területéről
061/332-3324,
helyeznek el bántalmazott
kozponti@swi.salvationarmy.org
anyákat. Felvételről az
intézményvezető vagy a
helyettese dönt. Alkohol
és drogfogyasztás kizáró
ok. Beköltözéskor fél
évnél
nem
régebbi
tüdőszűrő
leletet
és
háziorvosi
igazolást
kérnek.
Térítési
díj:
legfeljebb 6800 Ft/hó.
Kötelező előtakarékosság.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási
lehetőség. Tisztítószert
tudnak adni. Jogász,
pszichológus
áll
rendelkezésre. Napi 24
órában családgondozó
ad ügyeletet.

Családok átmeneti otthonai (CSÁO)
Az anyaotthonok mellett a családok átmeneti otthonai jelenthetnek megoldást. Ide akár az
apákkal együtt is beköltözhetnek a családok. A bekerülési feltételek a itt is intézményenként
változóak. A legtöbb intézményben várólista van, ezért érdemes minél előbb és minél több
lehetséges helyre beadni a jelentkezést. A jelentkezési folyamat mindenhol más, sokszor
szükség van telefonos megkeresésre és internethozzáférésre. Ha ezekhez nincs
hozzáférésed, vagy nehezen igazodsz ki, mi is kell pontosan a felvételhez, kérd a szociális
munkásod vagy annak a családsegítő szolgálatnak a segítségét, amelyik a lakcímkártyádon
szereplő kerületben van! A budapesti családok átmeneti otthonainak listája:

Intézmény neve

Elérhetőség

Bekerülési feltételek

Szolgáltatások

Óbudai Családi
Központi
Tanácsadóés
Gyermekvédelmi
Központ
Családok
Átmeneti
Otthona

III. kerület, Viziorgona utca
7.,
061/454-0620,
0620/576-9810,
hajnal.attila@kszki.obuda.hu

Kizárólag a III. kerületből
helyeznek el. Jelentkezni
telefonon lehet, egyéni
kérelem alapján fogadnak.
Felvétel team döntés
alapján. Jövedelemhiány,
alkohol és drogfogyasztás
kizáró ok. Beköltözéskor
fél évnél nem régebbi
tüdőszűrő
leletet
és
háziorvosi
igazolást
kérnek. Térítési díj: a
jövedelem
20
%-a.
Kötelező előtakarékosság:
a jövedelem 20 %-a.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési
lehetőség (nyersanyagot
szükség esetén adnak).
Mosási,
tisztálkodási
lehetőség. Mosószert,
tisztítószert, szappant,
törölközőt,
ruhát,
gyógyszert
szükség
szerint
adnak.
08,00-20,00
óráig
családgondozó, éjszaka
gondozó ad ügyeletet.

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Békásmegyeri
Csoport

III. kerület, Kelta u. 5., Az ország egész területéről
061/243-1298,
helyeznek
el
teljes
kelta@maltai.hu
családokat.
Jelentkezni
személyesen,
telefonon
vagy levélben lehet, egyéni
kérelem vagy családsegítő,
gyermekjóléti
szolgálat
javaslatával
fogadnak.
Felvétel team döntés
alapján. Beköltözéskor egy
évnél
nem
régebbi
tüdőszűrő leletet kérnek.
Kötelező előtakarékosság:
egyéni
gondozási
szerződés szerint.

6 hónapra biztosítanak
szállást.
Önellátás.
Főzési
lehetőség
(nyersanyagot
csak
beérkező
adomány
esetén tudnak adni).
Mosási,
tisztálkodási
lehetőség. Mosószert,
tisztítószert, szappant,
törölközőt,
ruhát,
pelenkát,
gyógyszert,
tápszert szükség szerint
adnak.
Jogász,
pszichológus
áll
rendelkezésre.
08,00-16,30
óráig
családgondozó, éjszaka
gondozó ad ügyeletet.

IV.
Kerületi IV. kerület, Hajló u. 40., Elsősorban
a
IV.
Családok
061/369-3993
kerületből helyeznek el
Átmeneti
rászorulókat.
Szabad
Otthona
férőhely estén Budapest
területéről is fogadnak.
Jelentkezni
telefonon
lehet, egyéni kérelem
alapján,
családsegítő,
gyermekjóléti
szolgálat
javaslatával
fogadnak.
Felvételről
az
intézményvezető
dönt.
Jövedelemhiány, alkohol és
drogfogyasztás kizáró ok.
Beköltözéskor háziorvosi
igazolást kérnek. Térítési
díj:
felnőtteknek
330
Ft/nap, gyermekeknek az
összeg
fele.
Előtakarékosság:
egyéni
gondozási
szerződés
szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási
lehetőség.
Jogász,
pszichológus
igény
szerint áll rendelkezésre.
Napi
24
órában
családgondozó
ad
ügyeletet.

S.O.S.
Krízis IV. kerület, Perényi Zsigmond
Alapítvány
u. 39., 061/390-3452
Családok
Átmeneti
Otthona

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási
lehetőség.
Mosószert
adnak. Jogász igény
szerint áll rendelkezésre
Napi
24
órában
családgondozó
ad
ügyeletet.

Elsősorban a XII, XIII,
XX. kerületből helyeznek
el rászorulókat. Jelentkezni
telefonon lehet, egyéni
kérelem
alapján,
gyermekjóléti
szolgálat
javaslatával
fogadnak.
Beköltözéskor 1 évnél
nem régebbi tüdőszűrő
leletet,
gyermekektől
aznapi
házi
orvosi
igazolást
kérnek.
Hajléktalan előélet kizáró
ok.
Térítési
díj:
jövedelemfüggő.
Előtakarékosság:
egyéni
gondozási
szerződés
szerint.

Családok
Átmeneti
Otthona

Sorsunk
Jövőnk
Alapítvány
Erzsébet
Családok
Átmeneti
Otthona

VI. kerület, Hegedű u. 7., Elsősorban
a
VI.
061/322-0623
kerületből helyeznek el
rászorulókat. Jelentkezni
telefonon lehet, naponta
20,00 óráig. Felvétel team
döntés
alapján.
Beköltözéskor 3 napnál
nem régebbi ÁNTSZ és
bőrgyógyászati igazolást,
fél évnél nem régebbi
tüdőszűrő
leletet,
háziorvosi
igazolást
kérnek. Térítési díj nincs.
Kötelező előtakarékosság:
esetfüggő.
és A cím nem
061/413-1657

nyilvános. Elsősorban a VII, XI
kerületből helyeznek el
várólista
alapján.
Jelentkezni
telefonon
lehet,
gyermekjóléti
szolgálat
javaslata
szükséges. Felvételről az
intézményvezető
dönt.
Jövedelemhiány kizáró ok.
Beköltözéskor 1 hónapnál
nem régebbi tüdőszűrő
leletet, 3 napnál nem
régebbi ÁNTSZ igazolást
kérnek.
Térítési
díj:
felnőtteknek 5000 Ft/hó,
gyermekeknek
2000
Ft/hó. Előtakarékosság:
egyéni
gondozási
szerződés szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási
lehetőség. Tisztítószert,
ruhát,
pelenkát,
gyógyszert
szükség
szerint adnak. Jogász,
pszichológus,
csecsemőgondozó igény
szerint áll rendelkezésre.
Napi
24
órában
családgondozó
ad
ügyeletet.
12 hónapra biztosítanak
szállást.
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Mosószert, tisztítószert,
szappant,
törölközőt,
ruhát,
gyógyszert
szükség szerint adnak.
Pszichológus
áll
rendelkezésre.
Jogász
igény
szerint
áll
rendelkezésre. Naponta
08,00-20,00
óráig
családgondozó, éjszaka
gondozó ad ügyeletet.

BMSZKI
Családok
Átmeneti
Otthona

XIV. kerület, Rákosszeg park Elsősorban Budapestről
4., 061/422-0404
helyeznek el rászorulókat
várólista
alapján.
Jelentkezni
telefonon
lehet, egyéni kérelem,
családsegítő, gyermekjóléti
szolgálat
ajánlásával
fogadnak. Felvétel team
döntés
alapján.
Jövedelemhiány kizáró ok.
Beköltözéskor fél évnél
nem régebbi tüdőszűrő
leletet, és 10000 Ft/felnőtt
óvadékot kérnek. Térítési
díj: 10320 Ft/felnőtt.
Kötelező előtakarékosság:
egyéni
gondozási
szerződés szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási
lehetőség.
Felszerelt
lakások. Szabadidős és
gyermekprogramok.
Jogász,
pszichológus
igény
szerint
áll
rendelkezésre. Napi 24
órába családgondozók
adnak ügyeletet.

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Családok
Átmeneti
Otthona

XIV. kerület, Szatmár u. 26., Elsősorban a III. ker.
061/363-1157
Kelta utcai szállóból, és a
XIV. kerületből helyeznek
el rászorulókat várólista
alapján.
Munkahellyel
rendelkező
teljes
családoknak biztosítanak
szállást.
Jelentkezni
személyesen
vagy
telefonon lehet. Felvételről
az intézményvezető dönt.
Beköltözéskor 3 napnál
nem régebbi ÁNTSZ
igazolást és fél évnél nem
régebbi tüdőszűrő leletet
kérnek. Térítési díj: 80-200
Ft/fő/nap.
Kötelező
lakáscélú megtakarítás.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési
lehetőség (nyersanyagot
szükség esetén tudnak
adni).
Mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Kríziscsomagot tudnak
adni.
Mosószert,
tisztítószert, szappant,
törölközőt,
ruhát,
gyógyszert
szükség
esetén tudnak adni.
Szabadidős
és
gyermekprogramokat
szerveznek.
Jogász,
pszichológus
áll
rendelkezésre.
08,00-19,00
óráig
családgondozó
ad
ügyeletet,
éjszaka
portaszolgálat működik.

Szociális
és
Rehabilitációs
Alapítvány

XV. kerület, Aporháza u. 61., Elsősorban
a
XV.
061/308-1301, 306-1488
kerületből helyeznek el
rászorulókat. Jelentkezni
személyesen
lehet
a
Szociális és Rehabilitációs
Alapítványnál XV. Ker.
Aporháza u. 61. alatt (T:
308-1301
H-V:
10,00-18,00).
Egyéni
kérelem alapján fogadnak.
Felvétel team döntés
alapján. Beköltözéskor fél
évnél
nem
régebbi
tüdőszűrő
leletet,
jövedelemigazolást, 10000
Ft kauciót kérnek. Térítési
díj: az első hónap ingyenes,
majd 23000-30000 Ft/hó.
Kötelező előtakarékosság:
egyéni
gondozási
szerződés szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást. (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás. Havi 10000
Ft étkezési támogatás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Tisztítószert, törölközőt,
gyógyszert tudnak adni.
Jogász,
pszichológus
igény
szerint
áll
rendelkezésre. Napi 24
órában családgondozó
ad ügyeletet.

Rés Alapítvány
Családok
Átmeneti
Otthona

XVII. kerület, Pesti út 237., Elsősorban a X, XVII.
061/258-5895
kerületből helyeznek el
rászorulókat. Jelentkezni
személyesen vagy levélben
(H-P: 10,00-18,00) a szülő
vagy törvényes képviselő
kérelmére
lehet.
Beköltözéskor házi- illetve
gyermekorvosi igazolást
kérnek.
Térítési
díj:
jövedelemfüggő. Kötelező
előtakarékosság:
egyéni
gondozási
szerződés
szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási
lehetőség. Tisztítószert
adnak.
Jogász,
pszichológus
igény
szerint áll rendelkezésre.
Napi
24
órában
családgondozó
ad
ügyeletet.

Csibész
Gyermekjóléti
Központ
Családok
Átmeneti
Otthona

XVIII. kerület, Üllői út 707., Kizárólag
a
XVIII.
061/290-4011
kerületből helyeznek el
rászorulókat
várólista
alapján.
Jelentkezni
telefonon
vagy
személyesen
lehet,
gyermekjóléti
szolgálat
javaslatával
fogadnak.
Alkohol és drogfogyasztás
kizáró ok. Beköltözéskor
fél évnél nem régebbi
tüdőszűrő
leletet
és
háziorvosi
igazolást
kérnek.
Térítési
díj:
jövedelemfüggő. Kötelező
előtakarékosság:
egyéni
gondozási
szerződés
szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási
lehetőség.
Szappant,
törölközőt, gyógyszert
tudnak adni. Mosószert,
tisztítószert
szükség
szerint adnak. Ruhát
csak beérkező adomány
esetén adnak. Jogász,
pszichológus
igény
szerint áll rendelkezésre.
Napi
24
órában
családgondozó
ad
ügyeletet.

S.O.S.
Krízis XVIII. kerület, Gyömrői út Elsősorban a XII, XIII,
Alapítvány
138., 061/297-3123
XX. kerületből helyeznek
Családok
el rászorulókat. Jelentkezni
Átmeneti
telefonon lehet, egyéni
Otthona
kérelem alapján fogadnak.
Hajléktalan előélet kizáró
ok. Beköltözéskor egy
évnél
nem
régebbi
tüdőszűrő
leletet
és
háziorvosi
igazolást
kérnek.
Térítési
díj:
jövedelemfüggő. Kötelező
előtakarékosság: összege
jövedelemfüggő.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási
lehetőség. Tisztítószert
szükség esetén tudnak
adni.
Jogász
igény
szerint áll rendelkezésre.
Napi
24
órában
családgondozó
ad
ügyeletet.

Kispesti
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Családok
Átmeneti
Otthona

XIX. kerület, Jahn Ferenc u. Kizárólag
a
XIX.
50., 061/357-6441
kerületből helyeznek el
rászorulókat. Jelentkezni
telefonon,
személyesen
vagy levélben lehet, egyéni
kérelem
alapján,
családsegítő, gyermekjóléti
szolgálat
javaslatával
fogadnak. Felvétel team
döntés
alapján.
Beköltözéskor fél évnél
nem régebbi tüdőszűrő
leletet kérnek. Térítési díj:
legfeljebb a jövedelem 25
%-a.
Kötelező
előtakarékosság: legfeljebb
a jövedelem 25 %-a.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható)
Elhelyezés
kislakásokban.
Önellátás.
Főzési,
mosási,
tisztálkodási
lehetőség. Mosószert,
tisztítószert, szappant,
törölközőt,
ruhát,
pelenkát,
gyógyszert,
tápszert szükség esetén
tudnak adni. Jogász,
pszichológus
igény
szerint a gyermekjóléti
szolgálatnál
áll
rendelkezésre. Napi 24
órában családgondozó
és gondozó ad ügyeletet.

Magyar
Vöröskereszt
Családok
Átmeneti
Otthona

XXI. kerület, Nagykalapács u. Elsősorban a VII, XXI.
3., 061/425-4732
kerületből helyeznek el 3
vagy annál több gyermekes
hajléktalan
családokat.
Jelentkezni
telefonon,
személyesen lehet, egyéni
kérelem
alapján,
gyermekjóléti
szolgálat
javaslatával
fogadnak.
Felvétel team döntés
alapján.
Alkohol
és
drogfogyasztás kizáró ok.
Beköltözéskor fél évnél
nem régebbi tüdőszűrő
leletet
és
háziorvosi
igazolást kérnek. Térítési
díj:
10000
Ft/hó.
Előtakarékosság:
egyéni
gondozási
szerződés
szerint.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési
lehetőség (nyersanyagot
szükség esetén adnak).
Mosási,
tisztálkodási
lehetőség. Mosószert,
tisztítószert, szappant,
törölközőt,
ruhát,
pelenkát,
gyógyszert,
tápszert szükség szerint
adnak.
Jogász,
pszichológus
igény
szerint áll rendelkezésre.
08,00-20,00
óráig
családgondozó, éjszaka
gondozó ad ügyeletet.

Családsegítő
Szolgálat
és
Gyermekjóléti
Központ
Családok
Átmeneti
Otthona

XXII. kerület, Bartók Béla út Kizárólag
a
XXII.
25/a, 061/362-1277
kerületből helyeznek el
rászoruló
családokat
várólista
alapján.
Jelentkezni
telefonon,
személyesen vagy levélben
lehet, egyéni kérelem
alapján,
családsegítő,
gyermekjóléti
szolgálat
javaslatával
fogadnak.
Felvétel team döntés
alapján.
Alkohol
és
drogfogyasztás, valamint
pszichiátriai
betegség
kizáró ok. Beköltözéskor
fél évnél nem régebbi
tüdőszűrő leletet és 1
hétnél
nem
régebbi
háziorvosi
igazolást
kérnek. Térítési díj: 1
gyermek esetén a család
jövedelmének legfeljebb
25 %-a, 2 vagy több gyerek
esetén
50%-a.
Előtakarékosság:
esetfüggő.

12 hónapra biztosítanak
szállást (6 hónappal
hosszabbítható).
Önellátás.
Főzési
(nyersanyagot szükség
esetén adnak), mosási,
tisztálkodási lehetőség.
Mosószert, tisztítószert,
szappant,
törölközőt,
ruhát,
pelenkát,
gyógyszert,
tápszert
szükség szerint adnak.
Jogász,
pszichológus
igény
szerint
áll
rendelkezésre.
Hétköznap 08,00-16,00
óra
között
családgondozó, éjszaka
gondozó ad ügyeletet.

