
A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 1998-ban alakult.  
Társulás keretében három településen látja el feladatait, Dunavarsányon, Délegyházán, 
Majosházán.  
Szolgálatunk székhelye Dunavarsány, Árpád utca 13 szám alatt található.  
Területi irodák: 
Délegyháza, Szabadság tér 1, (Művelődési Ház)  
Majosháza: Kossuth u 55 (Polgármesteri Hivatal) 
Az intézményt Solymosi Erika vezeti, helyettese Gyurasics Gáborné,  
A Gyermekjóléti Szolgálatnál három családgondozó, Darvas Alexandra, Solymosi Erika és 
Végh Ildikó látja el a feladatokat.  
A Családsegítő Szolgálatnál két családgondozó, Szanyi M. Judit és Török Benőné dolgozik. 
Baliné Gattyán Ildikó, Némethné Korpics Szilvia Pajerich Ildikó, Skrenyó Gáborné, Urbán 
Valéria, Valkai Tiborné a házi gondozást végző gondozónők, körzeti beosztás szerint 
dolgoznak a három településen. 
 
Ügyfélfogadási rend Dunavarsányban: 
 
Hétfő: 8-17. 30 
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 8-16 
Csütörtök: 8-16 
Péntek: 8-12 
 
Ügyfélfogadás Délegyházán a Művelődési Házban: 
 
 Gyermekjóléti Szolgálat Végh Ildikó családgondozó 
 
Hétfő: 12-16 óra 
Szerda: 8-12 óra 
Csütörtök: 8 -12 óra 
 
 Családsegítő Szolgálat Török Benőné családgondozó 
 
Szerda: 13-15 óra  
 
Ügyfélfogadás Majosházán: 
 
Gyermekjóléti Szolgálat Darvas Alexandra családgondozó 
Hétfő: 13-15 óra 
Szerda: 10-12 óra 
 
Családsegítő Szolgálat: Török Benőné családgondozó 
 
Szerda:10-12 óra 
 
Ki és miért keresheti fel a Családsegítő Szolgálatot? 
 
A település minden lakosa életkortól függetlenül a Szolgálat segítségét kérheti: 
- családban felmerülő párkapcsolati problémák 
- gyermeknevelési gondok 



- munkahelyi konfliktusok 
- hivatalos ügyek intézésében segítség kérés esetén. 
 
Keressen fel minket, ha problémájával magára maradt, nem biztos abban, hogy milyen 
ellátásra jogosult, illetve hogyan jut hozzá, váratlanul olyan problémái adódtak, melyekre nem 
talál megoldást! 
A Szolgálatnál dolgozik pszichológus is, aki időpont egyeztetés után kereshető fel. Időpontot 
a családgondozóktól lehet kérni.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat céljai 
 
-a gyermek testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi fejlődésének, jólétének elősegítése 
-a családban történő nevelés elősegítése, a kiemelés megelőzése 
-a veszélyeztetettség megelőzése, megszűntetése 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége minden gyermekre kiterjed. 
A Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálat igénybevétele ingyenes! 
A segítő kapcsolat alapja az együttműködés, mindkét félnek konkrét lépéseket kell tenni a 
probléma megoldása, a kedvezőtlen körülmények elhárítása érdekében. 
 
A házi segítségnyújtást képzett gondozónők végzik. Fizikai és pszichés gondozást végeznek, 
ezen belül a személyi és környezeti higiénia biztosítását, gyógyszer kiváltását, adagolását, 
élelmezés megoldását, egészségügyi ellátást végeznek. 
Szociális étkeztetést (napi egyszeri meleg étel) biztosítunk azoknak a rászoruló személyeknek, 
aki a helyi rendelet értelmében erre jogosultak. 
 
 
Elérhetőségek 
 
Telefon: 24/483-352 
Mobil telefon: 06/20255-5482 
                        06/20255-7164 
 
Email: gyermekjolet@kevenet.hu 
 


