
Kőbánya,
a gondoskodó
város

Tájékoztató
a Kőbányán elérhető
szociális támogatásokról
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KEDVES KŐBÁNYAIAK!

A mi fejlődő kerületünk nem csak gazdag 
történelméről, hatalmas zöld felületeiről, vagy 
szép ipari műemlékeiről ismert, hanem arról is, 
hogy az itt élők odafigyelnek egymásra. Sajnos 
Kőbányán is sokan vannak, akik most gyengék, 
és csak akkor lehetnek ők is erős tagjai a mi 
összetartó közösségünknek, ha segítjük őket.

Az önkormányzatnál jól tudjuk, hogy minden probléma más és más, ezért 
az élet minden területén adódó nehézségekre egyedi segítséget próbálunk 
nyújtani, összetett szociális ellátórendszert működtetve, rendszeres 
és alkalmi támaszt adva az esetenként, illetve tartósan rászorulóknak. 
A gondos tervezésnek és a felelős gazdálkodásnak köszönhetően az elmúlt 
években a Kőbányai Önkormányzat képes volt a szociális ellátások 
minőségét javítani, az ellátottak körét bővíteni.

Legfőbb célunk, hogy a mi megújuló, pezsgő kerületünkben mindenki otthon 
legyen, ezért Kőbányán mindenki egyformán fontos: gyermekek és idősek, 
családosok és egyedülállók, támaszra szorulók és a maguk erejéből boldogulók. 
Önkormányzatunk pontosan ismeri ezt a felelősséget, ezért azon dolgozunk, 
hogy minden lehetséges módon segítsük az itt élőket.

Mi, kőbányaiak figyelünk és számíthatunk egymásra. Amikor a szociális 
ellátások rendszerének átalakításáról döntöttünk, azt tartottuk szem 
előtt, hogy valóban minden rászoruló számára elérhetőek legyenek 
a lehetőségek, legyen szó ápolási támogatásról, egy szemüveg 
megvásárlásáról, élelmiszercsomag-osztásról vagy álláskeresési 
szolgáltatásról. Ebben a kis füzetben az elérhető támogatásokat átlátható 
módon gyűjtöttünk össze, összesítettünk, hogy ezzel is megkönnyítsük az Önök 
tájékozódását.

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere

TISZTELT KERÜLETI LAKOSOK!

Kőbánya kiemelt figyelmet fordít a nehéz hely-
zetben lévők megsegítésére, ennek része a tá-
jékoztatás is. Ebben a kiadványban az összes 
tudnivalót összefoglaltuk, hogy az itt lakók 
minden szükséges információt megkapjanak az 
elérhető támogatásokról, és élni tudjanak az ön-
kormányzat által nyújtott lehetőségekkel. 

Kőbánya fejlődésének egyik kulcsa, hogy ne engedjünk senkit leszakadni. Aki 
ma nem kap egy kis segítséget, holnap még nagyobb bajba kerülhet, akinek 
tegnap elég lett volna pár ezer forint, holnapután elveszítheti az otthonát. Az 
önkormányzat legfőbb célja ezért az, hogy célzott segítségnyújtással 
időben közbeléphessen, amikor valaki krízishelyzetbe kerül. Igyekszünk 
az élet minden területén ott lenni, legyen szó családi problémákról, anyagi 
nehézségekről, egészségügyi gondokról, vagy váratlan tragédiákról. Az 
önkormányzat gondosan gazdálkodik a rábízott vagyonnal, így lehetőségéhez 
mérten az elmúlt években egyre jobban kibővítette az ellátásra jogosultak 
körét. Mivel nehéz meghúzni a határokat, kinek járjon ingyenesen, kinek pedig 
térítés ellenében egy szolgáltatás, például a gyermekek ingyenes étkeztetése, 
önkormányzatunk arra törekszik, hogy inkább többen kerüljenek be az ellátotti 
körbe, mintsem hogy egy gyerek is éhezzen. 
A szociális biztonság éppen olyan fontos egy kerület működésében, mint a 
munkahelyek teremtése, a közterületek rendben tartása, vagy új intézmények 
építése.

Erős közösség nélkül nem léphetünk előre, ezért Kőbányán mindenki 
egyformán fontos: gyerekek és idősek, diákok és családok, egészségesek 
és betegek, elesettek és középosztálybeliek. 

Weeber Tibor
szociális ügyekért felelős alpolgármester



76

TARTALOMJEGYZÉK

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSI FORMÁK ÉS FELTÉTELEIK 
BEVEZETŐ

Települési pénzbeli támogatás ..........................................................................................................................................  9.
Települési támogatás természetbeni támogatásként ...........................................................................10.
Települési támogatás térítési-, illetve ellátási díj megfizetéséhez ............................................  10.
Települési támogatás temetési költségekhez való hozzájárulásként .................................. 11.
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz .................... 13.
Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez  ..................................................................... 13.
Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
   felhalmozók részére  ............................................................................................................................................................... 14.

Járási Kormányhivatal támogatásai és adatai  ................................................................................. 15.

CSALÁDOSOK FIGYELMÉBE 

Kőbányai Nagycsaládos Kártya ..................................................................................................................................... 16.
Karácsonyi ajándékcsomag ................................................................................................................................................. 17.
Születési támogatás ....................................................................................................................................................................... 17.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ....................................................................................................  18.
Tanévkezdési támogatás .........................................................................................................................................................18.
Étkezési támogatás középiskolások részére ...................................................................................................  18.

Bárka Gyermekjóléti Központ  .......................................................................................................................................... 19.
Bárka Gyermekek Átmeneti Otthona ...................................................................................................................... 21. 

 
IDŐSEK FIGYELMÉBE

Ápolási támogatás ...........................................................................................................................................................................23.
Házi segítségnyújtás ................................................................................................................................................................... 24.
Idősklubok ............................................................................................................................................................................................... 25.
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. .........................................................................................................................  26.
Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona .....................................................................................................  27.

ÁTTEKINTÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
Az összetett szociális ellátórendszer működtetése mellett az önkormányzat sok 
más formában is segíti Kőbánya lakosait. Ilyen például az egészségügyi és az ápolási 
támogatás, a minden évben esedékes karácsonyi élelmiszercsomag-osztás, a 
virágosztás, a Kőbányai Nagycsaládos Kártya vagy a szociális ösztöndíjprogram. 
Különösen fontos számunkra a kerületben élők egészsége is, ezért komoly fejlesztéseket 
valósítottunk meg a betegellátás területén: önkormányzati támogatással új 
mentőállomás létesült, korszerűbb körülményeket teremtettünk a védőnőknek és 
a fogorvosoknak, háziorvosi rendelőinket folyamatosan megújítjuk, életmentő 
készülékeket helyezünk el. Ugyanilyen fontos a betegségek megelőzése, a fiatalok 
egészségének megőrzésére. Ennek megfelelően az önkormányzat ingyenesen 
biztosítja a HPV-vírus elleni védőoltást minden 13. életévét betöltött fiúgyermek 
számára, 2016-tól pedig ingyenesen kaphatják a 10. életévet betöltött gyermekek a 
rendkívül veszélyes fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást, mindemellett 
pedig egészségügyi szűrőprogramokat rendezünk a kerületben. 

ÁTALAKULT A SZOCIÁLIS 
ELLÁTÓRENDSZER
Tavaly márciusban átalakult az ország szociális ellátórendszere: egy törvénymódosítás 
miatt megváltoztak a pénzbeli és természetbeni juttatások. Átalakult a finanszírozás, és 
módosult azon ellátások köre, melyeket kötelező állami forrásból a rászorulóknak adni. 
Különböző segélyezéssel kapcsolatos feladatok kerültek az önkormányzatokhoz és a járási 
kormányhivatalokhoz. Megjelent egy új támogatási forma, a települési támogatás. 
Arról, hogy ki milyen feltételekkel kaphat ilyen ellátást, az önkormányzatok döntenek. 
Az állam erre nem ad külön forrást, ezért ezeket a támogatásokat a kerület a saját 
költségvetéséből biztosítja.

Kőbánya nem engedi el senkinek a kezét, és anyagi lehetőségeihez mérten minden 
támogatást megad azoknak, akiknek szükségük van külső segítségre. Az önkormányzat 
évek óta gondosan gazdálkodik a kerület vagyonával, ennek köszönhetően évről évre 
többet, idén már csaknem 300 millió forintot tud szociálpolitikai juttatásokra 
fordítani, és körülbelül ugyanennyit a rászorulók ingyenes étkeztetésére. 

Ennek köszönhetően az önkormányzat több embert menthet meg a lecsúszástól, attól, 
hogy az átmeneti krízishelyzetek tartós válságot okozzanak. Ebben az évben is bővült a 
jogosultak köre: idén ismét számos támogatási formánál emelkedett a jövedelemhatár, 
így nem csak a leginkább rászorultakon, de több családon és egyedülálló emberen is tud 
segíteni Kőbánya.



98

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSI
FORMÁK ÉS FELTÉTELEIK

A krízishelyzetbe került, vagy tartósan gondokkal küzdő családok és 
egyedülállók számíthatnak az önkormányzatra, különösen, ha lakhatással 
kapcsolatos költségekről, egy tartósan beteg családtag ápolásáról, 
gyógyszerek költségeiről vagy felhalmozódott rezsiköltségekről van szó. 
Vegyük sorra, milyen települési támogatások érhetőek el Kőbányán!

1. TELEPÜLÉSI PÉNZBELI TÁMOGATÁS

Bármikor előállhat egy olyan rendkívüli élethelyzet, amelyből valaki nem tud 
egyedül kilábalni, vagy létfenntartási gondokkal küzd. Ha a háztartásában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 forintot, egyedül élő 
esetében pedig a 114.000 forintot, akkor igényelheti ezt a támogatást.  

A települési támogatás összege kiskorú gyermeket nevelő háztartásban
• egy vagy két gyermek esetén 10.000 forint,
• három gyermek esetén 12.000 forint,
• négy vagy több gyermek esetén 14.000 forint.

A települési támogatás összege egyéb esetben
• 71.250 forintot meg nem haladó egy főre jutó havi nettó jövedelemig   

10.000 forint,
• 71.250 forintot meghaladó egy főre jutó havi nettó jövedelem esetén   

8.000 forint.

A települési támogatás egy évben legfeljebb kétszer pénzbeli ellátásként, 
további három alkalommal természetben adható. A települési támogatás 
havi rendszerességgel jövedelem-kiegészítésként is megállapítható annak az 
egyedül élőnek, 

• aki a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított pénzellátásban, illetve 
árvaellátásban részesül, és

• ennek a havi összege nem haladja meg az 57.000 forintot.
A havi rendszerességgel megállapított települési támogatás összege 
havonta 8.000 forint.

MINDEN RÁSZORULÓ FIGYELMÉBE

Egészségügyi támogatás .....................................................................................................................................................  30.
Köztemetés ............................................................................................................................................................................................. 31.

Közösségi terek és szolgáltatások

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ ................................................................................................. 32.
Pongrác Közösségi Ház .......................................................................................................................................................... 35.
Hajléktalanokat segítő hálózat ......................................................................................................................................... 36.
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4. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS TEMETÉSI 
KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSKÉNT

Temetési költségekhez való hozzájárulásként adható 
• az eltemettetésre köteles személynek, vagy
• az elhunyt eltemettetéséről az erre vonatkozó kötelezettség nélkül 

gondoskodó személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg 114.000 forintot, egyedül élő esetében 
a 142.500 forintot.

A támogatás összege 
• 0-28.500 forint közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén
   100.000 forint

• 28.501 forint – 42.750 forint közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén
   90.000 forint

• 42.751 forint – 57.000 forint közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén
   80.000 forint

• 57.001 forint – 71.250 forint közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén
   75.000 forint

• 71.251 forint – 85.500 forint közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén
   70.000 forint

• 85.501 forint – 99.750 forint közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén
   65.000 forint

• 99.751 forint – 114.000 forint közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén
   60.000 forint

• 114.001 forint – 128.250 forint közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén
   55.000 forint

• 128.251 forint – 142.500 forint közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén
   50.000 forint

2. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSKÉNT 

• tűzifa biztosítása – annak adható, akinek a háztartásában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a 128.250 forintot, egyedül élő esetében 
a 156.750 forintot

• utalás a kérelemben megjelölt szolgáltatóhoz
• önkormányzati bérlakás esetén lakáskezelőhöz utalt lakbér-hozzájárulás
• erdei iskola, illetve óvodai és iskolai tábor költségeihez nyújtott támogatás 

az óvoda, illetve az iskola igazolása ellenében.

3. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS TÉRÍTÉSI-, 
ILLETVE ELLÁTÁSI DÍJ MEGFIZETÉSÉHEZ

A díj megfizetéséhez való hozzájárulásként adható legfeljebb egy évre 
annak, aki

• pszichiátriai, szenvedélybeteg vagy fogyatékos személyek átmeneti 
vagy tartós ellátását biztosító intézményben gondozásra szorul, és 
az önkormányzat által fenntartott vagy ellátási szerződést kötött 
intézmények nem tudják biztosítani számára a megfelelő ellátást, vagy

• 6 hónapot meghaladó kórházi kezelésben, gondozásban részesül, és
• a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 

64.125 forintot, egyedül élő esetében a 92.625 forintot.

A térítési díj támogatásához nyújtott települési támogatás összege a kérelmező, illetve a 
tartásra köteles személy által fizetett térítési díj 50 százaléka, de legfeljebb 40.000 forint 
havonta.
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5. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSHOZ 
KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOKHOZ

Adható legfeljebb 12 hónapra annak,  
• aki a lakás tulajdonosa, haszonélvezője, lízingelője vagy önkormányzati 

lakás bérlője és
• aki ahhoz a lakáshoz kéri a támogatást, amelyben ténylegesen lakik, és 

amelyben bejelentett lakcímmel rendelkezik, és
• akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 

haladja meg a 71.250 forintot, egyedül élő esetében 99.750 forintot.
A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és 
a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy lakáscélú lízingdíjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 
törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez igényelhető.

A támogatás összege 
• ha az összjövedelem és a rezsiköltség aránya nem haladja meg a 25%-ot,           

4.000 forint/hó, 
• ha az összjövedelem és a rezsiköltség aránya meghaladja a 25%-ot,                

5.000 forint/hó,
• ha az összjövedelem és a rezsiköltség aránya meghaladja a 30%-ot,               

6.000 forint/hó.

6. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ 

Hozzájárulásként adható legfeljebb 12 hónapra annak,
• aki a háziorvosa, illetve a gyógykezelését végző orvosa szerint 

rendszeresen gyógyszert szed,
• akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 

haladja meg a 85.500 forintot, egyedül élő esetében a 114.000 forintot, és
• akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelést végző más orvos által kiállított 

igazolás szerint a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a 8.550 
forintot.

A támogatás összege havonta
a) közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők részére 5.000 forint,
b) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezők részére a 

gyógyszertár által leigazolt gyógyszerköltség 70 százaléka, legfeljebb 
10.000 forint.
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A felsorolt támogatások az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán igényelhetőek.

Elérhetőség
1102 Budapest, Szent László tér 2-4.
www.kobanya.hu
Telefon: 06-1-4338-330

Nyitva tartás
Hétfő: 8:00-17:30
Kedd: 8:00-15:30
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-13:00

A JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALTÓL 
IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK 

• Alanyi ápolási díj
• Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás
• Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
• Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
• Időskorúak járadéka
• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Elérhetőségek
Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala
Budapest, X. kerület, Endre u. 10.
Telefon: 06-1-795-8710

7. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSI 
KIADÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOT 
FELHALMOZÓK RÉSZÉRE

Adható a hátralékot felhalmozó, a lakásban életvitelszerűen lakó  
• tulajdonosnak,
• bérlőnek, albérlőnek,
• haszonélvezőnek,
• lízingbe vevőnek vagy
• jogcím nélküli használónak, akinek a bérleti jogviszonya a bérleti 

díj meg nem fizetése miatt szűnt meg, és a lakás kiürítését jogerős 
döntésben nem rendelték el, továbbá akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 64.125 forintot, egyedülálló 
esetében a 85.500 forintot.

A támogatás megállapítása során hátraléknak minősül a lakhatási 
költségek körébe tartozó 

• közüzemi díjtartozás (gáz-, áram-, távhőszolgáltatási, víz- és 
csatornahasználati, szemétszállítási, központi fűtési díjtartozás), 

• közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó 
különköltség-hátralék, valamint

• a lakbérhátralék.

A támogatás legalább háromhavi, vagy 50.000 forint felhalmozott hátralék 
esetén igényelhető.

A települési támogatás mértéke
• a 300.000 forintot meg nem haladó hátralék esetében a hátralékkezelés 

körébe bevont összeg 80 százaléka,
• a 300.000 és 500.000 forint közötti hátralék esetében a hátralékkezelés 

körébe bevont össze75 százaléka.

A támogatás igénylése során a méltányolható lakásnagyság 
• két személyig 55 m2,
• három vagy négy személy esetében 70 m2, 
• a b) pontban meghatározott mértéke öt vagy több személy esetében 

személyenként 5 m2-rel emelkedik.



1716

• A kerületi kulturális és közművelődési rendezvények esetében 
fizetendő belépőjegyek árából 30 százalék kedvezmény.

• Kedvezményes belépő az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőbe.
• Az önkormányzati támogatásban részesülő sport-, kulturális 

egyesületek által szervezett tagdíjak és tanfolyamok áraiból legalább 20 
százalék kedvezmény.

• A Szent László Gimnázium által szervezett felvételi előkészítő 
tanfolyamok díjából legalább 20 százalék kedvezmény.

2. KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAG 

Az elmúlt év decemberében 1600 család és egyedülálló részére biztosítottunk 
5.000 forint értékű, alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagot.

3. SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS

A megszületését követő egy éven belül születési támogatást igényelhetnek annak 
a gyermeknek,

a) aki a X. kerületbe van bejelentve,
b) akinek a családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője a 

gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is kőbányai lakos, 
továbbá életvitelszerűen itt tartózkodik, valamint 

c) akinek részére Start-számlát nyitottak.

A születési támogatás összege 10.000 forint, amelyet az önkormányzat a 
gyermek részére megnyitott Start-számlára utal át.

CSALÁDOSOK FIGYELMÉBE
A KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZATNAK KIEMELTEN 
FONTOSAK A CSALÁDOK

Kőbánya különös figyelmet fordít a gyermekekre, és minden segítséget igyekszik 
megadni ahhoz, hogy a saját családjukban nőhessenek fel. Akár átmeneti 
krízishelyzetről, akár állandó problémáról van szó, az önkormányzat munkatársai 
arra törekszenek, hogy a gyermekek semmiképp se legyenek veszélynek kitéve, 
családban maradhassanak, vagy oda kerüljenek vissza. Kőbánya számára minden 
gyermek egyformán fontos, legyen szó hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 
igényű, vagy egyszerűen csak több foglalkozásra vágyó gyermekről. A kerületben 
minden szülő megtalálja a gyermeke számára ideális önkormányzati szolgáltatást.

1. KŐBÁNYAI NAGYCSALÁDOS KÁRTYA 

20-30, sőt, akár 100 százalékos kedvezményt is nyújt sport és kulturális 
programokra, tanfolyamokra. A kártya felmutatásával az alábbi kedvezmények 
vehetők igénybe:

Az Egyesített Bölcsődék nyolc tagintézményében só-szoba térítésmentes 
használata előzetesen egyeztetett időpontokban: 

hétfőn és csütörtökön 14:00 – 17:00-ig
Apraja Falva Bölcsőde 1108 Bp., Újhegyi stny. 5–7. Telefon: 06-1-265-1992
Apró Csodák Bölcsőde 1105 Bp., Zsivaj u. 1–3. Telefon: 06-1-261-6396

Az Egyesített Bölcsődék két tagintézményében játszóház szolgáltatás 
térítésmentes igénybevétele előzetesen egyeztetett időpontokban:

hétfőn és szerdán 9:00 – 12:00-ig
Apraja Falva Bölcsőde 1108 Bp., Újhegyi stny. 5–7. Telefon: 06-1-265-1992

kedden és csütörtökön 9:00 – 12:00-ig
Apró Csodák Bölcsőde 1105 Bp., Zsivaj u. 1–3. Telefon: 06-1-261-6396
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BÁRKA GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Speciális szolgáltatások

Kapcsolattartási ügyelet:
célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 
kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas 
semleges hely biztosítása. 

Utcai szociális munka:
célja, hogy felkutassa és elérje az elsősorban veszélyeztetett gyermekeket, 
fiatalokat és számukra alternatívákat kínáljon szabadidejük eltöltésére, 
valamint helyet biztosítson kortársaikkal, vagy éppen más korosztályokkal való 
találkozásaikra.

Kórházi szociális munka: 
célja a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán a kórházi védőnővel 
együttműködve a szociális válsághelyzetben lévő anya segítése, valamint a 
gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén 
pedig a szükséges intézkedések megtétele.

Telefonos készenléti szolgálat:
akut probléma esetén, amelyben gyermek is érintett, az intézmény nyitvatartási 
idején túl hívható +36-30-38-28-276 telefonszám.

Pedagógiai szolgáltatások

Tankarika:
a mindennapi iskolai felkészülést segítő kötetlen csoportos foglalkozás 

Anyanyelvi fejlesztés alsó tagozatosoknak:
kötött idejű kiscsoportos fejlesztő foglalkozás

Matematika és tanulásmódszertan felsősöknek:
kötött idejű kiscsoportos fejlesztő foglalkozás 

Egyéni fejlesztés:
BTM-es és SNI tanulóknak 

Okoska:
játékos iskola előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásoknak 

4. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI 
KEDVEZMÉNY

A gyermek törvényes képviselője igényelheti, ha a családban az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a 37.050 forintot. Ha egyedülálló szülő vagy 
más törvényes képviselő gondozza a gyermeket, vagy a gyermek tartósan beteg, 
illetve súlyosan fogyatékos, a családban az egy főre jutó jövedelemi összeghatár 
39.900 forint.

5. TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS

A X. kerületben lakcímmel rendelkező általános- és középiskolás gyermekek 
tanévkezdési támogatásként 5000 forint értékű Erzsébet-utalványt kapnak, 
melyet az előre meghirdetett időpontokon és helyszínen vehet át a kiskorú 
törvényes képviselője.

6. ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS KÖZÉPISKOLÁSOK 
RÉSZÉRE

50 százalékos térítési díj-kedvezményre jogosult az a kérelmező, aki középiskolás 
tanuló gyermekére tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. 

Jogosult továbbá az is a kedvezményre, aki a családjában 
a) három vagy több gyermeket nevel, vagy
b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, és családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg a 39.900 forintot.
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BÁRKA GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA 

Az intézmény átmeneti gondozást, teljes körű ellátást biztosít azoknak a 
gyermekeknek, akik családi problémák, konfliktusok, betegségek, lakhatási 
gondok miatt, átmenetileg szülői gondoskodás, illetve megfelelő szülői felügyelet 
nélkül maradnak. Az átmeneti gondozás a szülő kérésére, beleegyezésével 
történik, írásbeli megállapodás alapján, a problémák megoldásának időtartamára. 

A szülő továbbra is a gyermeke törvényes képviselője marad. Az otthonban 12 
gyermeket tudnak egyidejűleg fogadni. A gyermekek négyágyas szobákban 
laknak, életkoruknak és állapotuknak megfelelő ellátást kapnak, segítik a 
tanulásukat és szabadidejük hasznos eltöltését. A gyermekek eredeti intézményi 
kapcsolatai (bölcsőde, óvoda, iskola, védőnő, háziorvos) továbbra is változatlanul 
fenntarthatók. Elősegítik, hogy a szülők rendszeresen tarthassák a kapcsolatot 
gyermekeikkel, részt vegyenek gyermekeik életében, hogy kötődésük a 
legkevésbé sérüljön, hiszen a cél az, hogy a bentlakó gyermekek minél hamarabb 
visszakerülhessenek saját családjukba. Az otthon egy anya és 3 évesnél fiatalabb 
gyermeke fogadására is alkalmas, egy erre a célra kialakított kétágyas szobában. 
Az átmeneti otthoni ellátásért a család jövedelmétől függően kell fizetni: a térítési 
díj összege a tartásra kötelezett havi nettó jövedelmének 3-15 százaléka.

Elérhetőség
1101 Budapest Salgótarjáni u. 47
Tel/fax: +36-1-264-5611
E-mail: gyao@bkhk.hu

A kerületben működő bölcsődék és óvodák listáját, elérhetőségeit
a www.kobanya.hu oldalon találja meg!

Rendszeres szabadidős programok

Családi Játszóház:
kreatív, játékos foglalkozások kicsiknek és nagyoknak, gyerekeknek és szülőknek 

Barangoló:
kirándulás családok számára, hegyen – völgyön és városban 

Felfedezők klubja:
barangolás az országos Kéktúra útvonalain kamaszokkal 

Elérhetőség
1104 Budapest, Mádi u. 86.
Tel/fax: +36-1-260-9479, +36-1-260-1162
e-mail: gyjk@bkhk.hu

Nyitva tartás
Hétfő: 14:00-18:00
Kedd: 8:30-17:00
Szerda: 8:30-17:30
Csütörtök: 8:30-17:00
Péntek: 8:30-13:00
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IDŐSEK FIGYELMÉBE
GONDOSKODUNK AZ IDŐSEBB KOROSZTÁLYRÓL IS

A nyugdíjasok Kőbánya közösségének megbecsült tagjai. Tudásuk és 
tapasztalatuk nélkülözhetetlen, ezért az önkormányzat mindent megtesz annak 
érdekében, hogy még sokáig egészséges és tartalmas életet élhessenek.

1. ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS

A beteget ápoló családok helyzetének könnyítése érdekében Kőbánya 
önkormányzata 2014-ben bevezette az ápolási támogatást, amely a betegséghez 
kapcsolódó többletkiadásokat csökkenti. A Humánszolgáltatási Bizottság a 
szociális rászorultság figyelembevételével ápolási támogatást állapíthat meg 
az ápolási többletkiadásai kiegészítésére annak a Kőbányára bejelentett és 
életvitelszerűen a kerületben lakó tartósan beteg személynek,  

 • aki a 18. életévét betöltötte, 
 • aki a háziorvos vagy szakorvos igazolása szerint önmaga ellátásában 

segítségre szorul, és
 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

alacsonyabb 64.125 forintnál, egyedül élő esetén a 85.500 forintnál. 

Az ápolási támogatás legfeljebb 12 hónapig adható, összege havonta
 • 71.250 forintot meg nem haladó egy főre jutó havi nettó jövedelemig 

10.000 forint,
 • 71.250 forintot meghaladó egy főre jutó havi nettó jövedelem esetén 

8.000 forint.
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IDŐSKLUBOK

Azoknak is szükségük van aktív életre, akik már nem dolgoznak. A nyugdíjasok 
szabadidejének eltöltésére tartalmas szolgáltatásokat kínál az önkormányzat. Ez 
több mint szolgáltatás: akik a közösség aktív tagjai maradnak, tovább megőrzik 
testi-lelki egészségüket.

Borostyán Idősek Klubja 
Budapest, Keresztúri út 6/a 
Telefon: +36-1-260-2487
e-mail: borostyan@bkhk.hu

Együtt-egymásért Idősek Klubja
Budapest, Hárslevelű u. 17/a 
Telefon: +36-1-262-8467
e-mail: együtt@bkhk.hu

Örökifjak Idősek és Demensek Klubja
1108 Budapest, Sütöde u. 4.
Telefon: +36-1-434-2150
e-mail: orokifjakklub@gmail.com

Őszirózsa Idősek Klubja 
1105 Budapest, Román 4. 
Telefon: +36-1-260-3159
e-mail: oszirozsa@bkhk.hu

Pongrác Idősek Klubja 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 
Telefon: +36-1-264-9412
e-mail: pongrac@bkhk.hu

Nyitva tartás
Hétfő – Péntek: 8:00-16:00

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az önkormányzat tisztában van azzal, hogy az egyedül élő, idős vagy beteg 
emberek nem boldogulnak segítség nélkül. Akiről nem tud gondoskodni a 
családja, azt Kőbánya nem hagyhatja magára. 

Keresse őket:
 • ha Ön segítséget igényel napi tevékenységei elvégzésében: 

tisztálkodásban, környezet rendben tartásában, bevásárlásban, 
ügyintézésben, gyógyszerei beszerzésében, kíséretben, vagy akár csak 
beszélgetni vágyik valakivel,

• ha Ön nem képes biztosítani önmagának a napi egyszeri meleg ételt.

Házi segítségnyújtás
Segítséget nyújtanak a napi tevékenységek elvégzésében: 
tisztálkodásban, környezet rendben tartásában, bevásárlásban, 
ügyintézésben, kíséretben, mentális igények kielégítésében – 
mindazoknak a kőbányai lakosoknak, akik erre csak segítséggel képesek. 
A gondozási feladatokat szakképzett házi gondozók látják el.

Étkeztetés
Ebéd-házhozszállítás keretén belül napi egyszeri meleg ételt biztosítanak 
azoknak, akik azt önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani. Orvosi javaslat alapján diétás étkeztetés 
igénybevételére is lehetőség van. 

Elérhetősé
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40., fsz. 6. 
Telefon: +36-1-433-4840     
e-mail: hsny@bkhk.hu

Nyitva tartás
Hétfő – Péntek: 8:00-16:00
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IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA,
IDŐSEK OTTHONA

ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ IDŐSKORÚAK 
GONDOZÓHÁZA

Az Időskorúak Gondozóházába azok kérhetik felvételüket, akik önmagukról 
betegségük miatt otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. A 
legfeljebb egy éves teljes körű ellátás különös méltánylást érdemlő esetben 
– az intézményi orvos szakvéleményének figyelembevételével – egy évvel 
meghosszabbítható.

ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ IDŐSEK OTTHONA

Az Idősek Otthonába azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek kérhetik 
felvételüket, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel 
képesek (4 órát meghaladó gondozási szükséglettel), illetve az irányadó 
jogszabály feltételeinek megfelelnek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti 
kezelést nem igényelnek.

Elhelyezési körülmények
Az Időskorúak Gondozóházában a tetőtéri lakószobák elsősorban két 
férőhelyesek (25-25 négyzetméteresek), de van egy 3 és egy 4 férőhelyes 
lakószoba is (32, illetve és 37 négyzetméter). A szobák alapbútorzattal, 
nővérhívóval felszereltek. Minden lakószobához zuhanyzóval, kézmosóval, WC-
vel és kapaszkodóval ellátott fürdőszoba tartozik. A lakók kényelmét társalgók, 
teakonyha, étkező szolgálja. 

Az épület három szintjéből a földszinten és az első emeleten biztosítják az Idősek 
Otthoni lakók elhelyezését. Az Idősek Otthonában az egy férőhelyes lakrész 19 
négyzetméteres, a két férőhelyes lakrészek 21 és 32, a három férőhelyes lakrészek 
33 és 49 négyzetméter nagyságúak. A lakrészekhez mini konyhával felszerelt 
előtér, fürdőszoba, világos szoba, kertkapcsolatos terasz vagy erkély tartozik. A 
szobákban bútor, telefon és nővérhívó is van.

A klubok nappali ellátást biztosítanak otthonukban élő, egészségi állapotuk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
időskorúak napközbeni tartózkodására, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére, igény szerint étkezést is biztosítanak.

A klubok szolgáltatásai
• igény szerint meleg étel biztosítása,
• szabadidős programok szervezése,
• szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezése, 
• hivatalos papírok kitöltése, hivatalos ügyek teljes körű intézése vagy 

intézésének segítése, 
• önszerveződő csoportok támogatása,
• életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

Az intézmény legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosít azon kerületi 
időskorúaknak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk 
miatt. Az étkeztetést az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, saját 
részre elvitellel biztosítják. Nem csak az a szempont, hogy az ételek egészségesek 
legyenek: ízletes, tápláló és változatos ételeket kínálnak az időseknek. Orvosi 
javaslatra diétás étkezés igénybe vételére, ezen belül cukorbetegek étrendje, 
epekímélő és gyomorkímélő diéta igénybe vételére van lehetőség. Az intézmény 
várja azokat is, akik nem szociálisan rászorultak, csak szeretnének kedvezményes 
áron finomat enni.  

Elérhetőség    Étkeztetés
1108 Budapest, Sütöde u. 4.  1108 Budapest, Sütöde u. 4.
Telefon: +36-1-264-3621   Telefon: +36-1-434-2150
e-mail: szivarvanykht@gmail.com e-mail: orokifjakklub@gmail.com
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A lakók kedvező térítési díjért igénybe vehetik fodrász, pedikűrös és manikűrös 
szolgáltatását is.

Elérhetőség
1108 Budapest, Sütöde u. 4. 
Telefon: +36-1-434-2150
E-mail: kobanyaiszivarvanyidosek@gmail.com

A földszinten étterem, orvosi szoba, foglalkoztató helyiség, az emeleten könyvtár, 
foglalkoztató helyiség, sószoba, tornaterem, masszázsszoba és fodrászat áll a 
lakók rendelkezésére. A közösségi helyiségekben televízió és internet hozzáférés 
biztosított. A tetőtérben található a szép ökumenikus imaterem, amely lehetőséget 
biztosít felekezettől függetlenül a vallás gyakorlására. Az akadálymentes 
közlekedést két lift, kapaszkodók és a széles folyosó teszi lehetővé. Az intézmény 
padokkal ellátott, belső virágos udvarai, kerti pagodái segítik a lakók pihenését, 
mely révén a lakók szívesen töltik idejüket a szabadban, a jó levegőn.

Időskorúak Gondozóházában és Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások 

Étkeztetés:
Napi háromszori étkezés, orvosi javaslatra diéta biztosítása.

Ruházat, textília:
A lakók saját ruházatukat viselik, az ágyneműt és az ágyneműhuzatot az 
intézmény biztosítja számukra, a ruházat tisztításáról az intézmény a saját 
mosodájában gondoskodik.

Egészségügyi ellátás:
• egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás,
• orvosi ellátás heti 6 órában,
• szükség szerint ápolás, gondozás,
• szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájutás 

biztosítása,
• a jogszabályban meghatározott gyógyszerellátás és gyógyászati 

segédeszközök biztosítása.

Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítják:
• a személyre szabott bánásmódot,
• konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni, csoportos 

megbeszéléseket,
• a szabadidő kulturált eltöltésének a feltételeit,
• a lakók családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának a feltételeit,
• a gondozási tervek megvalósítását,
• a hitélet gyakorlásának a feltételeit.
• segítik, támogatják az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok 

kialakulását és működését,
• segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek intézésében.
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2. KÖZTEMETÉS

Az az eltemettetésre köteles hozzátartozó, aki anyagi helyzete miatt nem 
tudja vállalni a kiadásokat, közköltségen történő eltemettetést kérhet az 
önkormányzattól. A köztemetés költségét a hozzátartozónak meg kell térítenie.

RÁSZORULÓK FIGYELMÉBE
KRÍZISHELYZET ESETÉN IS SZÁMÍTHAT RÁNK

2011 óta támogatja Kőbánya a gyógyászati segédeszközök vásárlását és 
megteremtette a folyamatos igénylés feltételrendszerét is. Az önkormányzat 
2010 óta csaknem 20 millió forinttal járult hozzá ily módon például művégtag, 
kerekesszék, szemüveg vásárlásának támogatásához. Idén kibővült a jogosultak 
köre is, mivel az egyedül élők esetében az önkormányzat a jövedelemhatárt 
171.000 forintra emelte, illetve gyógyászati segédeszközön túl egészségügyi 
eszközre és egészségügyi szolgáltatásra is lehet pályázatot benyújtani.

1. EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁS

Az egy évben legfeljebb két eszközre vonatkozó támogatást az a kőbányai 
lakos igényelheti a Humánszolgáltatási Bizottságtól

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a 114.000 forintot, egyedül élő esetén 171.000 forintot, és

b) jogosult gyógyászati segédeszközre, vagy akinek az egészségi állapota 
megőrzését, illetve javítását szolgáló eszközre (a továbbiakban: 
egészségügyi eszköz), vagy szolgáltatásra (a továbbiakban: 
egészségügyi szolgáltatás) van szüksége.

A kérelemhez mellékelni kell 
a) a háziorvos vagy szakorvos igazolását a gyógyászati segédeszközre, 

egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra való jogosultságról, és
b) a gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz-bolt vagy egyéb szaküzlet 

előzetes tételes árkalkulációját, igazolását a gyógyászati segédeszköz, 
egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás áráról, vagy 

c) 60 napnál nem régebbi, a kérelmező nevére szóló, eredeti tételes 
számlát a megvásárolt gyógyászati segédeszközről, egészségügyi 
eszközről vagy igénybevett szolgáltatásról.

A támogatás a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz megvásárlását, 
illetve az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét igazoló eredeti számla 
benyújtása után érkezik, mértéke pedig nem haladhatja meg a gyógyászati 
segédeszköz előzetesen kalkulált árának a 90 százalékát. 30.000 forint feletti 
támogatás esetén az önkormányzat a pályázó kérésére a támogatási összeget 
közvetlenül a szaküzlet részére is átutalhatja.
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Pszichológusi tanácsadás
A szolgáltatás elsősorban felnőttek részére, ezen belül főleg 
párkapcsolati-, nevelési problémák, illetve a munkanélküliség és az 
anyagi nehézségek okozta kilátástalanság, biztonságérzet megrendülése, 
életvezetési nehézségek, depresszív, illetve szorongásos tünetek, fóbiák 
kezelésében, illetve a jövőkép integrálásában nyújt segítséget.

Jogi tanácsadás
Jogi tanácsadást biztosítanak elsősorban ingatlan-, családi-, munka-, 
vagyoni kérdésekben.

KLUBOK
Kőbánya összetartó közösségének fontos alkotóelemei a klubok, amelyek azonos 
élethelyzetű, vagy hasonló érdeklődésű embereknek adnak kapaszkodókat és 
közösségi élményeket. Az önkormányzat által működtetett klubokban fiatalok, 
felnőttek és idősek is megtalálják, amit keresnek. 

BABA-MAMA KLUB

A várandós kismamák, illetve a csecsemőt, kisdedet nevelő anyukáknak, 
apukának, nagyszülőknek szóló klubban felkészült szakemberek adnak választ a 
kisgyermekek gondozásával, nevelésével, mindennapos ellátásával kapcsolatos 
kérdésekre. Zenés-, kézműves foglalkozásokkal, kirándulásokkal várják az 
érdeklődőket.

KAMASZKLUB

Célja, hogy a kerületben élő 9-15 éves gyerekek számára nyitott, kötetlen 
lehetőséget teremtsenek arra, hogy hetente egy délutánjukat hasznosan 
tölthessék. Emellett a kamaszok megvitathatják az őket foglalkoztató kérdéseket, 
problémákat, melyek megválaszolásában, megoldásában információt, illetve 
hasznos tanácsokat kaphatnak. 

KÖZÖSSÉGI TEREK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK – CSALÁDSEGÍTÉS 
ÉS KLUBÉLET
Kőbányán nem csak az alapvető szociális ellátás tökéletesítésére és az ezt 
kiegészítő szolgáltatások továbbfejlesztésére fordítunk gondot, hanem arra 
is, hogy ha bárkinek egyéb természetű problémája lenne, vagy csak szeretné 
tartalmasan eltölteni a szabadidejét, legyen hova mennie. A Család- és 
gyermekjóléti szolgálat, a hajléktalanokat segítő szolgálat, vagy a közösségi klubok 
mind-mind segítik ebben az itt élőket.

1. BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - 
BÁRKA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Forduljon hozzájuk bizalommal, ha:
• információra van szüksége, 
• nem tudja milyen szociális és egyéb ellátásokra jogosult,
• ügyintézéshez kér segítséget,
• egyéni, családi kapcsolati problémái vannak,
• életviteli nehézségekkel küzd,
• álláskereséshez kér segítséget,
• pszichológiai tanácsadásra van szüksége,
• jogi problémája adódik,
• lakhatással kapcsolatos gondjai vannak,
• nem tud megoldani egy konfliktushelyzetet,
• közüzemi hátralékok rendezéséhez kér tanácsot,
• ha Ön menekült, vagy oltalmazott személyként segítségre szorul.

A Bárka hátralékkezeléshez kapcsolódó programot működtet, ennek 
keretében:

• a támogatáshoz való hozzáférés elősegítése és ezekhez kapcsolódó 
konkrét ügyintézésben való segítségnyújtás,

• háztartásgazdálkodási ismeretek nyújtása, 
• közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás, 
• közvetítés, lakásköltségek csökkentésének lépéseiben.
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2. PONGRÁC KÖZÖSSÉGI HÁZ

A Pongrác lakótelep Kőbánya sajátosan sokszínű településrésze. Generációk 
óta itt élő családok és nemrég betelepültek keverednek össze, a közösségi 
hagyományokat az újabban érkezők kulturális szokásaival és igényeivel 
gazdagítva. A Pongrác Közösségi Ház fő célja, hogy ennek az ezerszínű 
városrésznek minden tagja megtalálja a számára szükséges szociális, kulturális, 
közösségi szolgáltatásokat, és hogy minél vonzóbb és érdekesebb programokat 
indítsanak be, melyek 0-99 éves korig képesek megszólítani a telepen élőket.  

Ízelítő a programokból:
• Zumba
• Ugróiskola  fejlesztő foglalkozás
• Számítástechnikai alapismeretek oktatása
• Családi kézműves játszóház
• Saját testsúlyos edzés 
• Kártya klub 
• Gerinctorna
• Jóga
• Senior Ping-Pong Klub 

Elérhetőség    Nyitva tartás
1101 Budapest, Gyöngyike u. 4.  Hétfő – Péntek:
Telefon: +36-1-431-7268   10:00-12:00 és 13:00-20:00
e-mail: pkh@bkhk.hu

KÉK SZALAG KLUB

A pszichiátriai betegek rehabilitációs tevékenységét elősegítő klub hasznos 
időtöltést és társaságot is biztosít tagjainak. A Kék Szalag Klub összejövetelei 
alkalmával keresi az alkotás, a közösség, illetve a természet és kirándulás gyógyító 
hatását. Minden pszichés problémával küzdő (depresszió, pánikbetegség, 
skizofrénia, stb.) valamint értelmileg sérült kőbányai előtt nyitva áll a klub. 

EZÜST HAJNAL NYUGDÍJAS KLUB

A nyugdíjasok számára programokat szervező klubban az idősek nem csak 
szabadidejük eltöltéséhez találnak társakat, hanem önszerveződő alapon tudnak 
segíteni egymásnak.

Elérhetőség
1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.
Telefon: +36-1-261-8183, +36-1-262-2632
honlap: www.bkhk.hu
e-mail: kcssk@bkhk.hu

Nyitva tartás
Hétfő: 14:00-18:00
Kedd – Szerda: 8:30-17:00
Csütörtök: 8:30-17:30
Péntek: 8:30-13:00

Telefonos készenléti szolgálat a nyitvatartási időn túl tájékoztatással, tanácsadással 
segítséget nyújt a krízishelyzetbe került családoknak, gyermekeknek, fiataloknak.

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés ingyenes.
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Az átmeneti szállás biztosítja
• az éjszakai pihenésre,
• a személyi tisztálkodásra,
• az étel melegítésére, étkezésre,
• a betegek elkülönítésére,
• a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket,
• krízishelyzet esetén élelmiszercsomagot.

Elérhetőség:
1108 Budapest, Maglódi út 143.
Telelfon: +36-1-262-1156
e-mail: lelek@bkhk.hu

Nyitva tartás:
Hétfő–Vasárnap: 8:00-20:00

ORVOSI RENDELŐK
Első az egészség – és ezt az önkormányzat is jól tudja. Az elmúlt években a 
jobb betegellátás megteremtése Kőbánya kiemelt célja volt. Az erőfeszítéseknek 
köszönhetően lett a kerületnek saját mentőállomása, folyamatosan újulnak meg a 
háziorvosi rendelők, egyre több intézmény kap újraélesztő készüléket, korszerűbb 
körülmények között dolgozhatnak a védőnők és a fogorvosok.

A háziorvosi rendelők listáját, elérhetőségeit és a rendelési időket  
megtalálja a www.kobanya.hu oldalon!

3. HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ 
HÁLÓZAT

LÉLEK – PONT HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÁTMENETI 
SZÁLLÁSA

A Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési, 
Közösségi Program (Lélek - Program) a kőbányai fedél nélküliek komplex 
rehabilitációját célozza meg. Az önkormányzat lakást és munkát is ad a 
hajléktalanoknak, valamint a beilleszkedést is segíti. A programban már több 
mint háromszázan vettek részt, jelenleg 29 lakó él a Lélek-házban. Kőbánya nem 
engedi el senkinek a kezét, aki tud és akar is tenni a sorsa rendezése érdekében.

A program alapvető célja
• a hajléktalanságból kivezető út megteremtése,
• a lakhatási lehetőség fokozatos biztosítása,
• a hajléktalanok számára visszailleszkedés a munka világába,
• a teljes társadalmi rehabilitáció elindítása.

A Lélek – Program kis férőhelyszámú, a személyességet biztosító, a hagyományos 
hajléktalan ellátási intézményi formákba fogalmilag be nem illeszthető, védett, 
közösségi szállás, a munkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformák 
egyfajta ötvözete, szigorú házirenddel. 
A Lélek – Pont átmeneti szállás – komfortfokozatánál és szolgáltatásainak 
jellegénél fogva – olyan egyedülálló hajléktalan nők, férfiak és párok részére nyújt 
elhelyezést, akik együttműködnek a saját sorsuk, életvitelük rendezése érdekében, 
az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az 
önállóságra, önellátásra. 
A Lélek - Pont Programiroda feladata Kőbánya területén hajléktalanná vált 
emberek elérése, az elhelyezési szükségletek, lehetőségek feltárása, a szükséges 
szolgáltatások meghatározása, illetve biztosítása.

Ki jelentkezhet a programra?
• Aki igazolhatóan a kerületben vesztette el lakhatását, és legalább 5 évig 

Kőbányán volt az állandó bejelentett lakcíme, 
• a 18. életévét betöltötte,
• önellátásra képes,
• nem rendelkezik más lakhatási lehetőséggel.
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