
 

 

 

 

Pálos Károly 
Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
 

 

 

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 4. 
 

Tel. és fax: + 36 (94) 505-281 
E-mail: szocialis94@paloskaroly.hu 

Honlap: www.szszkpszhely.hu 
 

Intézményvezető: Kulcsár Lászlóné 
Intézményvezető-helyettes: Dénes Tímea 

 
Az intézmény szolgáltatásai: 

étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

idősek / demens személyek nappali ellátása (Idősek Klubjai) 
időskorúak átmeneti ellátása (Időskorúak Gondozóháza) 

család- és gyermekjóléti szolgáltatás 
család- és gyermekjóléti központ 

családok átmeneti otthona 

 
Speciális szolgáltatások: 
egyéni-, pár-, családterápia 

óvodai iskolai szociális segítő tevékenység 
kapcsolatügyelet 

helyettes szülői hálózat 
utcai és lakótelepi szociális munka 

kórházi szociális munka 
 

mailto:szocialis94@paloskaroly.hu
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ÉTKEZTETÉS 
 
 

Az étkeztetés keretében a hét minden napján azoknak a 
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk, vagy 
szociális helyzetük miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani.  
A településen élő fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai 
betegek, hajléktalan személyek, vagy 
szenvedélybetegek részére is lehetőséget biztosítunk az 
étkeztetés igénybevételére. 

 
Az étkeztetés főzőhelyről történő elvitellel vagy házhozszállítással történik.  
Kiszállítással történő étkeztetés azon személy részére biztosítható, aki egészségi 
állapota miatt az ételért nem tud elmenni a főző- vagy tálalóhelyre, és nincs olyan vele 
együtt élő személy, aki számára az ételt házhoz tudja szállítani. 
Normál, diabetikus és könnyű-vegyes étrenddel elégítjük ki a felmerülő igényeket. 
 
Az étkeztetésért és az ebéd házhozszállításáért jövedelemtől függően térítési díjat 
kell fizetni, melynek mértékét a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi 
jövedelme határozza meg. Kiskorú igénybe vevő esetén az étkeztetésért fizetendő 
személyi térítési díj mértékét a kiskorú családjában számított egy főre jutó rendszeres 
havi jövedelem határozza meg. 
A térítési díj a jogosult havi rendszeres jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg. A 
szolgáltatás iránti kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a 
területileg illetékes Szakmai Egység vezetőjénél nyújthatja be. 
 
A szolgáltatás működési területe: Szombathely. 

 

 
 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 

 
Saját lakókörnyezetben biztosított szolgáltatás azon 
gondozásra szoruló időskorú, illetve egészségi állapotuk 
miatt rászoruló kérelmezők számára, akik otthonukban 
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem 
gondoskodnak; valamint pszichiátriai, szenvedélybetegek, 
fogyatékkal élők számára, akik állapotukból adódóan az 
önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában 
segítséget igényelnek.  
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Cél: az ellátást igénybe vevők tanult és szerzett mentális és fizikai képességeinek 
minél hosszabb ideig tartó megőrzése, aktivitásuk szinten tartása, a mentális 
állapotuk karbantartása és segítségnyújtás ahhoz, hogy az igénybe vevő az önálló 
életvitelét lakásán, lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően fenntarthassa. 
 
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek: 
Szociális segítés keretében biztosítani kell 

a)  a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
b)  a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, 
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés   

segítését. 
Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

a)  az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
b)  a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 
c)  a szociális segítés keretében végzett feladatokat. 

 
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási 
szükségletet. A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek 
mértékét az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg.  
A házi segítségnyújtás keretében végzett ellátásért fizetendő személyi térítési díj a 
jogosult havi rendszeres jövedelmének 25%-át nem haladhatja meg.  
 
Az ellátásról az intézmény az alábbi településeken gondoskodik: Szombathely, Bucsu, 
Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Horvátlövő, Narda, Nemesbőd, Perenye, 
Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Söpte, Szentpéterfa, Torony, 
Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vát, Zsennye 
 
 
 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját 
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása 
céljából nyújtott ellátás. 
 

 
A segélyhívó karórák mindkét típusa könnyen kezelhető, technikailag megbízható, 
kétoldalú kommunikációra alkalmas készülék, mely nemcsak lakáson belül 
használható, hanem a lakáson kívüli segélyhívást is lehetővé teszi.  
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1. A Vivago DOMI típusú jelzőkészülék folyamatosan ügyel viselőjének állapotára és 
ájulás, mozdulatlanság vagy az állapot romlása esetén automatikus jelzéseket küld, 
segélyhívó nyomógombjával azonnali segélykérés küldhető. Segélyhívás esetén a 
gondozó hívja a kivonuló szolgálatot és 30 percen belül a riasztás helyszínére sietnek.  
 
2. Az e-Patronus Intelligent jelzőkészülék használata egyszerű, a segélyhívás a 
karperecen található, nagyméretű piros színű gomb megnyomásával indítható. 
A diszpécserközpont dolgozója felügyeli a riasztást és a segélyhívást követően az 
intézmény ügyeletes gondozójával maximum 30 percen belül gépkocsival érkezik a 
riasztás helyszínére, ahol a gondozó megteszi a szükséges intézkedéseket.  
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan 
rászorult 
 az egyedül élő 65 év feletti személy, 
 az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 
 a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás 
folyamatos biztosítását. 
 
A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek személyi 
térítési díját az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg. A 
személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy 
rendszeres havi jövedelmének 2%-át. Az intézményvezető mérlegelési jogkörében, a 
körülmények együttes értékelése alapján, kérelemre a térítési díj megfizetése alól 
részben vagy teljesen mentesítheti a szociálisan rászorult személyeket. 
 

A házi segítségnyújtás szolgáltatása az alábbi településeken biztosított:  
Szombathely, Bucsu, Csempeszkopácsi, Dozmat, Felsőcsatár, Horvátlövő, Narda, 
Nemesbőd, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum Salköveskút, Sé, Söpte, 
Szentpéterfa, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, 
Zsennye 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az alábbi településeken biztosított:   
Szombathely, Acsád, Bucsu, Dozmat, Felsőcsatár, Horvátlövő, Narda, Nemesbőd, 
Perenye, Pornóapáti, Salköveskút, Sé, Söpte, Szentpéterfa, Torony, Vasasszonyfa, 
Vaskeresztes, Vassurány, Vát 
 
Étkeztetéssel, házi segítségnyújtással, jelzőrendszeres házi segítségnyújtással 
kapcsolatos bővebb információért, ill. igénybejelentéssel forduljanak 
munkatársainkhoz hétfőtől - péntekig 8.00-16.00 óráig:  
 

I. sz. Szakmai Egység: 
9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36. 
Vezető: Lőrincz Attiláné 
Tel.: +36 (94) 501-278 
e-mail: 4korzet@paloskaroly.hu  

 

II. sz. Szakmai Egység: 
9700 Szombathely, Domonkos u. 5. 
Vezető: Ferencsákné Rácz 
Zsuzsanna  
Tel.: +36 (94) 511-460, 511-461 
e-mail: 1korzet@paloskaroly.hu 
 

mailto:4korzet@paloskaroly.hu
mailto:1korzet@paloskaroly.hu
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III. sz. Szakmai Egység: 
9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C. 
Vezető: Radakovics Bernadett 
Tel. és fax: +36 (94) 330-757 
e-mail: 2korzet@paloskaroly.hu  

IV. sz. Szakmai Egység: 
9700 Szombathely, Gagarin u. 24. 
Vezető: Meskó-Csépány Zsanett 
Tel.: +36 (94) 501-240  
Fax: +36(94) 501-241 
e-mail: 3korzet@paloskaroly.hu  

 
 

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA - IDŐSEK KLUBJAI 
 
 

Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) a szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál, illetve 
felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki 
egészségi állapotára figyelemmel szociális és mentális 
támogatásra szorul. 
 
Cél: az igénybe vevő mentális és fizikai képességének 
megőrzése, aktivitásának szinten tartása, mentális 
állapotának karbantartása. A saját otthonukban élők 

számára lehetőség biztosítása napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas 
kapcsolatokra, hasznos és tartalmas időtöltésre, alapvető higiénés szükségletek 
kielégítésére.  
 
Az intézmény a város különböző pontján öt Idősek Klubját működtet azok számára, 
akik otthonukban élnek, de társaságra, közösségre, hasznos, értelmes időtöltésre 
vágynak, testi és szellemi aktivitásuk megőrzését fontosnak tartják.  
 
Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére megszervezi a szociális, 
egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat, 
melyek a következők: 

- igény szerint étkeztetés biztosítása, 
- mentális gondozás, egyéb szolgáltatások biztosítása (mosás, tisztálkodás), 
- szabadidős programok szervezése,  
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a 

szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, 
- szükség szerint a szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, 
- hivatalos ügyek intézésének segítése, 
- munkavégzés lehetőségének szervezése, 
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 
- önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése, 
- pszichológiai, jogi tanácsadás. 

 
A klubok nyitva tartási ideje: 
Hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00 óráig 
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 8.00-14.00 óráig.  

mailto:3korzet@paloskaroly.hu
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A klubokban nyújtott szolgáltatásokért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. 
Az étkeztetés, ill. az étkeztetés nélküli klubszolgáltatás személyi térítési díja a 
kérelmező saját jövedelme alapján kerül megállapításra. 
 
A szolgáltatás működési területe: Szombathely. 
 
A klubok elérhetőségei:  
 
III. sz. Szakmai Egység  
Idősek Klubja 
9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C. 
Vezető: Radakovics Bernadett 
Tel.: +36 (94) 314-185 
e-mail: 2klub@paloskaroly.hu  

IV. sz. Szakmai Egység  
Idősek Klubja 
9700 Szombathely, Gagarin u. 24. 
Vezető: Meskó-Csépány Zsanett 
Tel.: +36 (94) 314-645, 510-284 
e-mail: 1klub@paloskaroly.hu  
 

VII. sz. Szakmai Egység  
Idősek Klubja 
9700 Szombathely, Váci Mihály u. 1-3. 
Vezető: Szegedi Marietta 
Tel.: +36 (94) 311-320 
e-mail: 3klub@paloskaroly.hu  

IX. sz. Szakmai Egység  
Idősek Klubja 
9700 Szombathely, Pozsony u. 47. 
Vezető: Francsicsné Szíj Kornélia 
Tel.: +36 (94) 500-501 
e-mail: 5klub@paloskaroly.hu 
 

X. sz. Szakmai Egység 
Idősek Klubja 
9700 Szombathely, Barátság u. 22. 
Vezető: Koroknai Anikó 
Tel.: +36 (94) 314-574 
e-mail: 4klub@paloskaroly.hu 

 
 

 
DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA 

 
 

Demens személyek nappali ellátása keretében az 
orvosszakértői szerv vagy Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum 
vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos 
demencia kórképet megállapító szakvéleményével 
rendelkező személyeket láthat el intézményünk. 
A demens ellátás értékeken alapuló személy-
központú gondoskodás. 
 
A demens személyek nappali ellátásában alapvető 
célunk, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek 
stabilizálását, a lehetséges mértékig történő fejlesztését, esetleg a már elmaradt 
képességek újbóli felszínre hozását. 

mailto:2klub@paloskaroly.hu
mailto:1klub@paloskaroly.hu
mailto:3klub@paloskaroly.hu
mailto:5klub@paloskaroly.hu
mailto:4klub@paloskaroly.hu
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Ennek érdekében a fejlesztési programok az alábbi elemeket tartalmazzák: 

 Mozgásterápia  

 Zeneterápia 

 Biblioterápia 
 
Mivel az ellátás integrált formában történik, a demens klubtagok képességeikhez 
mérten természetes módon bekapcsolódhatnak a klub által szervezett 
foglalkozásokba, programokba. 
 
A klubok nyitva tartási ideje hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00 óráig; szombat, vasárnap 
és ünnepnapokon: 8.00-14.00 óráig.  
A klubokban nyújtott szolgáltatásokért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. 
Az étkeztetés, ill. az étkeztetés nélküli klubszolgáltatás személyi térítési díja a 
kérelmező saját jövedelme alapján kerül megállapításra. 
 
A szolgáltatás működési területe: Szombathely. 
 

Elérhetőségek: 
 

III. sz. Szakmai Egység, Idősek Klubja 
9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C. 
Vezető: Radakovics Bernadett 
Tel.: +36 (94) 314-185 
e-mail: 2klub@paloskaroly.hu  

X. sz. Szakmai Egység, Idősek Klubja 
9700 Szombathely, Barátság u. 22. 
Vezető: Koroknai Anikó 
Tel.: +36 (94) 314-574 
e-mail: 4klub@paloskaroly.hu 
 

 
 

IDŐSKORÚAK ÁTMENETI ELLÁTÁSA - IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA 
 
 

Az Időskorúak Gondozóháza azoknak az időskorú, illetve 
18. életévüket betöltött személyeknek nyújt teljes körű 
(fizikai, egészségügyi, mentális) ellátást átmeneti 
jelleggel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más 
okból otthonukban időlegesen nem képesek 
gondoskodni, ellátásukat a házi segítségnyújtás 
keretében nem lehet megoldani, a rehabilitációs idő alatt 
állapotuk javulása várható. 

Az ellátást igénybe vevő személy emberi és állampolgári jogainak érvényesülése 
mellett, a szükségletekhez igazodva biztosítja az ellátott korának, fizikai, egészségi, 
mentális állapotának megfelelő, személyre szabott gondozását. 
 
Az elhelyezésre legfeljebb 1 évig kerülhet sor, amely indokolt esetben további 1 
évvel meghosszabbítható, ha az ellátást igénybe vevő a családi környezetébe nem 
helyezhető vissza, illetve ha más személyes gondoskodást nyújtó intézményben nyer 
elhelyezést. Az új intézményben történő elhelyezésig az igénybe vevő ellátását 
változatlan feltételekkel kell biztosítani.  

mailto:2klub@paloskaroly.hu
mailto:4klub@paloskaroly.hu
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– A teljes körű ellátás magában foglalja az állandó felügyeletet, napi háromszori 

étkezést, orvosi ellátást, szabadidős programokat, vallásgyakorlási lehetőséget. 
– A hozzátartozókkal való kapcsolattartás egész nap lehetséges. 
– A szolgáltatásért fizetendő térítési díj a havi rendszeres jövedelem 60%-a. 
 
A szolgáltatás működési területe: Szombathely. 
 
Elérhetősége: 
IX. sz. Szakmai Egység, Időskorúak Gondozóháza 
9700 Szombathely, Pozsony u. 47. 
Tel. és fax: +36 (94) 311-696 
Vezető: Horváth Judit 
e-mail: gondozohaz@paloskaroly.hu 
 
 

INTÉZMÉNYI CSOPORT SZOLGÁLTATÁSAI 
 

1. Terápiás munkatárs: az élethelyzet, az egészségi állapot 
megváltozásából fakadó nehézségek, veszteségek 
(haláleset, nyugdíjazás, elköltözés) feldolgozásának 
segítése, magányosság érzésének csökkentése, 
konfliktushelyzetek kezelése. 

 
2. Foglalkoztatás- és programszervező: tartalmas és hasznos 

időtöltést nyújtó programok szervezése. 
 

 
A csoport szolgáltatásai az intézmény ellátottai részére térítésmentesen vehetők 
igénybe.  
 
Elérhetősége: 
Intézményi Csoport 
9700 Szombathely, Széll K. u. 4. 
Csoportvezető: Varga Ildikó 
Tel.: +36 (94) 505-429  
e-mail: szocialis94@paloskaroly.hu         
 
 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás segítséget nyújt az 
illetékességi területén élők számára a szociális és 
mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet 
megoldásában az ilyen élethelyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából.  
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Alapvető célja a gyermekek családjukban történő nevelkedésének elősegítése. 
 
A család- és gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. 
 
A szolgálat által biztosított szolgáltatások köre: 
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, 
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, 
- a hivatalos ügyek intézésének segítése, 
- szociális segítőmunka, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítése, 
- közösségfejlesztő és szabadidős programok szervezése, valamint egyéni és 

csoportos készségfejlesztés, 
- kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások 

nyújtása, 
- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, 
- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 

- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 
ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, 
különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő 
hozzájutásának szervezése. 

 
A család- és gyermekjóléti szolgáltatást az intézmény az alábbi településeken 
biztosítja: 
Szombathely, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Horvátlövő, Narda, 
Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Söpte, Szentpéterfa, 
Tanakajd, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, 
Vasszilvágy, Zsennye 
 
Elérhetőségek: 
 
I. számú Szakmai Egység  
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36. 
Szolgálatvezető: Szakályné Lukács Rita 
Tel.: + 36 (94) 501-612;  
Tel. és fax:+36(94) 501-613 
e-mail: szollosi@paloskaroly.hu  

II. számú Szakmai Egység  
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
9700 Szombathely, Domonkos u. 5.  
Szolgálatvezető: Sátori Margit  
Tel.: + 36 (94) 512-790, 512-792,  
512-793, 512-796, 512-798  
Fax: + 36 (94) 512-791 
e-mail: domonkos@paloskaroly.hu  

mailto:szollosi@paloskaroly.hu
mailto:domonkos@paloskaroly.hu
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V. számú Szakmai Egység  
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.  
Szolgálatvezető: Tóth Tímea 
Tel. és fax: + 36 (94) 331-375 
Tel.: + 36 (94) 501-557  
e-mail: olad@paloskaroly.hu  

 
 

 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 
 
 

Célja, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat általános 
szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban 
nevelkedésének elősegítése, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 
igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és 
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújtson.  
 
 

Szolgáltatásai körében: 

 utcai és lakótelepi szociális munkát, 

 kapcsolattartási ügyeletet,  

 kórházi szociális munkát, 

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, +36 (80) 204-574 (zöld 
szám) 

 jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

 családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát biztosít; 

 a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, 

 szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő család- és gyermekjóléti 
szolgálatok számára. 

 
Működési területe: Szombathelyi Járás. 
 
Elérhetősége: 
 
II. számú Szakmai Egység,  
Család- és Gyermekjóléti Központ  
9700 Szombathely, Domonkos u. 5.  
Központvezető: Kránitzné Réthy Anna 
Tel.: + 36 (94) 512-790, 512-794, 512-795, 512-797 
Fax: + 36 (94) 512-791 
e-mail: gyermekjoletikozpont@paloskaroly.hu 
 

mailto:olad@paloskaroly.hu
mailto:gyermekjoletikozpont@paloskaroly.hu
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A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központ 
munkatársai Szombathely Megyei Jogú Város területén a fentieken túl ellátják az 
alábbi feladatokat: 

 adósságkezelési szolgáltatás,  

 lakbérhátralékkal rendelkező ügyfelekkel történő segítő munka, 

 TÁVHŐ-díj hátralékkal rendelkező ügyfelekkel történő segítő munka, 

 átmeneti krízisszálláshoz kapcsolódó segítő munka, 

 szociális alapon történő bérbeadáshoz kapcsolódó segítő munka, 

 szociális szálláson élőkkel történő segítő munka. 
 
 

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 
 

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti 
otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, 
valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha 
köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, 
szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban 
áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú 
testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem 
lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani 

szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési 
jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell.  
 
Az otthon befogadja a krízishelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat is, 
és a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az 
anya élettársát vagy férjét. 
 
A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásainak igénybevétele maximum 12 hónap, 
amely indokolt esetben egy alkalommal, 6 hónappal, illetve a tanév végéig 
meghosszabbítható. Ha a tanulói jogviszonyban álló gyermek az átmeneti gondozás 
időtartama alatt tölti be a 18. életévét, kérelemre szükség esetén az átmeneti 
gondozás időtartama meghosszabbítható a tanítási év végéig. 
Külön együttműködési megállapodás értelmében a szombathelyi lakóhellyel 
rendelkező, és az óvoda nyitvatartási idején túl az óvodában hagyott gyermeket 
befogadja, és haladéktalanul intézkedik a családba visszajuttatásról, ha ez nem 
lehetséges, akkor a megfelelő gyermekvédelmi intézkedésre tesz javaslatot. A külön 
megállapodás alapján biztosított ellátás maximum 24 óráig tarthat. A szülői felügyelet 
nélkül maradt kiskorúakat befogadja és intézkedik a családba visszajuttatásról, vagy a 
megfelelő gyermekvédelmi intézkedést kezdeményezi.  
 
Az otthonban folyó gondozás célja: 

- az ellátásra szoruló családok lakhatásának biztosítása, 
- segítségnyújtás a család otthontalanságának megszüntetéséhez, 
- segítség krízishelyzet kezeléséhez, a jövő tervezéséhez, 
- a társadalomba történő visszailleszkedés elősegítése, 
- az otthonban töltött idő alatt a gyermeki jogok minél teljesebb érvényesülése. 
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Rendkívüli élethelyzet esetén a gondozók és családgondozók ellátják a gyermek 
felügyeletét, szükség szerint teljes körű ellátásban vesznek részt. 
 
A Családok Átmeneti Otthonában biztosított szolgáltatásért jövedelemtől függően 
térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat a szolgáltatást igénybe vevő személy 
rendszeres havi jövedelme határozza meg. A személyi térítési díj fizetése mellett az 
ellátottaknak – egyéni megállapodás alapján – előtakarékosságot is kell fizetnie. 
 

 
Működési területe: Szombathely. 
 

Elérhetősége: 
VIII. sz. Szakmai Egység 
Családok Átmeneti Otthona 
9700 Szombathely, Paragvári u. 86. 
Vezető: Tóth Réka 
Tel. és fax: +36 (94) 501-673 
Tel.: +36 (94) 501-672 
e-mail: csao@paloskaroly.hu 
 

 
HELYETTES SZÜLŐI ELLÁTÁS 

 
A szolgáltatás célja: a szülői felügyeletet gyakorló szülő távollétében a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának 
és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, 
mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról 
való gondoskodás. 
A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában 
biztosítja. 
Működési területe: Szombathely. 
 
I. számú Szakmai Egység  
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36. 
Szolgálatvezető: Szakályné Lukács Rita 
Tel.: + 36 (94) 501-612;  
Tel. és fax.:+36(94) 501-613 
e-mail: szollosi@paloskaroly.hu 

 
 
 
 
 

mailto:csao@paloskaroly.hu
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