A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg
biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak
száma
Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények felügyeleti szerve: Budapest Főváros
VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Budapest, VIII. ker. Baross u. 63-67. szám
„Őszirózsa” Gondozó Szolgálat,
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat
Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

1. Szociális alapszolgáltatások és szakellátás önkormányzati fenntartású intézményben
(kötelező)
„Őszirózsa” Gondozó Szolgálat (integrált szociális intézmény) székhely: 1084 Budapest,
Vajdahunyad utca 4 szám. (engedélyezett közalkalmazotti létszám: 92/fő)
Szociális alapszolgáltatások: (kötelező feladatok)
– szociális étkeztetés (500/fő ellátottal, 3/fő szak és egyéb alkalmazott foglalkozik),
– házi segítségnyújtás (159/fő ellátottal, 27 fő szak és egyéb alkalmazott foglalkozik)
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (az 57 kihelyezett készülék 5/fő szak és egyéb
alkalmazott foglalkoztatását igényli)
– nappali ellátás intézményes formában (300/fő idős, 50/fő szenvedélybeteg, 21/fő
fogyatékos
összesen: 371/fő ellátottal, 32,5/fő szak és egyéb alkalmazott foglalkozik):
„Napraforgó Klub” 1089 Delej u. 34.
férőhely:60/fő
„Ciklámen Klub” 1081 Köztársaság tér 17.
férőhely:60/fő
„Víg otthon Klub” 1084 Víg u. 18.
férőhely:60/fő
„Őszikék Klub” 1082 Baross u. 109.
férőhely:60/fő
„Reménysugár Klub” 1084 Mátyás tér 4.
férőhely:60/fő
„Mátyás Klub” 1084 Mátyás tér 12.
férőhely:50/fő
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1082 Vajdahunyad u.4.
férőhely:21/fő
Szociális szakellátás: (kötelező feladat)
– átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatás (időskorúak gondozóháza) (kötelező feladat,
a 21/fő
ellátásával 15/fő szak és egyéb alkalmazott foglalkozik):
„Ezüstfenyő” Gondozóház 1087 Kerepesi út 29/a
férőhely:
21/fő

Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat székhely: 1081 Budapest, Népszínház u.22.,
(engedélyezett közalkalmazotti létszám: 31/fő)
Szociális alapszolgáltatások: (kötelező feladatok)
– családsegítés, (a kötelező feladat ellátásával 28/fő szak és egyéb alkalmazott
foglalkozik)
– étkeztetés (kötelező feladat, a 300/fő ellátottal 3/fő szak és egyéb alkalmazott
foglalkozik)
A feladatellátás a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat Népkonyha telephelyen
működik : 1081 Budapest, Magdolna u.43.
2. Gyermekjóléti alapellátás önkormányzati fenntartású intézményben (kötelező)
Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona székhely: 1089
Budapest, Kőris u.35. (engedélyezett közalkalmazotti létszám: 42/fő)
Gyermekjóléti alapellátás: (kötelező feladat)
– gyermekjóléti szolgáltatás (a feladat ellátásával 30/fő szak és egyéb alkalmazott
foglalkozik)
– gyermekek átmeneti gondozása (a 12/fő 6-18 éves gyermek ellátásával 12/fő szak és
egyéb
alkalmazott foglalkozik)
Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona: 1089
Budapest, Szentkirályi utca 15 1. em. 4.
férőhely: 12/fő
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék székhely: 1083 Szigetvári utca 1. szám (engedélyezett
közalkalmazotti létszám: 132/fő)
Gyermekjóléti alapellátás (kötelező feladat)
– gyermekek napközbeni ellátása
- bölcsőde (napos) (a 300/fő gondozott ellátását, 132/fő szak és egyéb
alkalmazott
látja el)
Bölcsődék:
1085 Budapest, Horánszky u.21.
1087 Budapest, Százados út 1.
1082 Budapest, Baross u. 117.
1082 Budapest, Baross u. 103.
1082 Budapest, Nagytemplom u.3.

férőhely: 60/fő
férőhely: 40/fő
férőhely: 60/fő
férőhely: 60/fő
férőhely: 80/fő

3. Szociális alapszolgáltatások ellátási szerződés megkötésével (kötelező feladatokra)
Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért (kuratóriumi elnök: Gordos Erika,
alapítvány címe: 1083 Budapest, Szigony utca 13/a)
Szociális alapszolgáltatások: (kötelező feladatok)
– közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére (a szerződés határozatlan
idejű)
– nappali ellátás 50/fő pszichiátriai beteg részére (a szerződés 2009. január 31.
napjáig szól)

Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (elnök: Gyene
Piroska, fenntartó címe:1051 Budapest, Október 6. u. 22., ellátást nyújtó telephely címe: 1085
Budapest, Üllői út 14. szám 1/6.)
Szociális alapszolgáltatás: (kötelező feladat)
– támogató szolgálat (a szerződés 2009. április 01. napjáig szól)
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (budapesti titkár: Salgó Zoltánné,
fenntartó címe: 1051 Budapest, Arany J. u. 31.)
Szociális alapszolgáltatás: (kötelező feladat)
– utcai szociális munka (a szerződés 2009. április 14. napjáig szól)
Félúton Alapítvány (kuratóriumi titkár: Kovács Csaba, fenntartó címe: 1172 Budapest, Liget
s o r 2 6 .)
Szociális alapszolgáltatás: (kötelező feladat) (a szerződés határozatlan idejű)
– közösségi ellátás szenvedélybetegek betegek részére (a szerződés
határozatlan idejű)
Megálló Csoport Alapítvány (elnök: Olaszy Csaba, fenntartó címe: 1083 Budapest, Szigony
utca 37.)
Szociális alapszolgáltatás: (kötelező feladatok)
– közösségi ellátás szenvedélybetegek betegek részére (a szerződés 2009.
december 31. napjáig szól)
– nappali ellátás 50/fő szenvedélybeteg részére (a szerződés 2009. december
31. napjáig szól)

4 . Gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapellátás ellátási szerződés megkötésével
(kötelező feladatra)
Ferencvárosi Önkormányzat Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményei „Fehér
Holló”Gyermekek Átmeneti Otthona (cím: IX. Kerület Budapest, Fehérholló u. 2-4.).
Gyermekjóléti alapellátás: (kötelező feladat)
– gyermekek átmeneti gondozása (1/fő Budapest VIII. kerületi állandó
lakóhellyel
rendelkező 0-3 éves gyermek részére)
5. A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat KHT-vel megkötött közszolgáltatási
szerződés alapján a fővárosi szervezet koordinálja a józsefvárosi munkanélküli lakosok
közcélú, közhasznú foglalkoztatását.
Telefon: 216-08-09
(ügyvezető igazgató: Kulinyi Márton, címe: 1091 Budapest, Üllői út 45.)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg
biztosított /önként vállalt / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az
ellátottak száma

Gyermekjóléti önként vállalt és ellátott feladatok önkormányzati fenntartású
intézményben
1. Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona (székhely: 1089
Budapest, Kőris u.35.)
– krízislakásokat működtet térítésmentesen – az átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe
került –
kerületi családok egybetartása és megsegítése céljából:
Budapest, VIII. ker. Illés utca 18. fszt. 8.
Budapest, VIII. ker. Homok utca 7. fszt. 3.
Budapest, VIII. ker. Kőris utca 4/a I.em. 9.
Budapest, VIII. ker. Sárkány utca 14. fszt.1.
2. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (székhely: 1083 Szigetvári utca 1. szám) az alábbi
önként vállalt feladok ellátásával és szolgáltatások működtetésével járul hozzá a kerület
gyermekes családjainak támogatásához:
– egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás keretében, külön térítési díj ellenében:
- időszakos gyermekfelügyeletet biztosít (a felmerülő
szükségleteknek megfelelve, mind az 5 telephelyen),
– egyéb térítésmentes gyermeknevelést segítő szolgáltatás keretében:
- prevenciós fejlesztő programot nyújt valamennyi bölcsődei
telephelyen, az egészségesen született, de lassúbb fejlődési
ütemet mutatató kisgyermekeknek,
- biztosítja fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási
eszközök, bútorok, játékok kölcsönzését,
- játszóházat működtet (időszakosan a 1083 Budapest, Baross
utca 117. és a 1087 Budapest, Százados út 1. bölcsődében
szombatonként),
- otthoni gyermekgondozást nyújt 0-6 éves kisgyermekek
részére,
- A Biztos Kezdet Modell Programot működteti a 1083
Szigetvári utca 1. szám. alatti székhelyen, amely komplex
családsegítő szolgáltatás, tanácsadás szülőcsoportok részére, a
kisgyermek optimális fejlődési ütemének elérése érdekében, a
vele született képességek fejlesztésére.
- Biztos Kezdet Klubot működtet
- a gyermek szociális és érzelmi fejlődésének
támogatására,
- az egészségkultúra fejlesztésére,

-

-

a kisgyermek képességeinek kibontakoztatásának
elősegítésére, családi nevelés hiányosságainak
pótlására,
szülői szerep erősítésére, családok támogatására,
helyi közösségek részvételének erősítésére,
partner szervezetekkel való együttműködés
elősegítésére.

