
A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának  

bemutatása- statisztikai adatszolgáltatás 

A Család - és Gyermekjóléti Központ, szolgáltatásainak biztosításával azt a célt kívánja 

szolgálni, hogy az ellátási területén élő szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, 

mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek intézményi szolgáltatások keretében, 

igényeiknek megfelelő ellátásban részesüljenek.  

Központunk illetékességi területe: Vác közigazgatási területén állandó illetve tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermekek és családjaik számára család és gyermekjóléti 

alapszolgáltatás biztosítása, valamint szintén család és gyermekjóléti alapszolgáltatás 

biztosítása, ellátási szerződés alapján, Kosd és Csörög településeken. 

Vác város közigazgatási területén, valamint a Váci Járás illetékességi területébe tartozó 18 

településen (Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, 

Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, 

Vácrátót) gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések valamint 

speciális szolgáltatások - ellátások biztosítása.   

 

Csörög településen központunk a család és gyermekjóléti alapszolgáltatást, személyes jelenlét 

biztosításával  az alábbi ügyeleti rendszerben látja el: 

 

        ÜGYFÉLFOGADÁS: KISFALUDY UTCA  40. sz. alatti irodában  

   

Hétfő:  12:00 – 15:00 

Szerda: 09:00 – 15:00 

Péntek:  09:00 – 12:00 
 

Az ügyeleti rendszertől függetlenül, azonnali intézkedés esetén, az alábbi telefonos 

elérhetőségen tudunk szakszerű és azonnali intézkedést biztosítani:  06/30- 8278679 valamint 

személyesen a központ váci telephelyén 2600 Vác, Deákvári Fasor 2. alatt vagy a 06/30-

419-3183, 06/30-419-3206 telefonszámokon. 

 

A VÁCI CSALÁD -ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  által  

biztososított egyéb szolgáltatások 
 

Minden hónap első szerdáján: 09:00-15:30-ig térítésmentesen igénybe vehető jogi 

tanácsadást biztosítunk a szolgálat csörögi irodájába. 

 

Havi rendszerességgel előre egyeztetett időpontban, ingyenesen igénybe vehető  ruhaosztást 

szervezünk  a rászoruló családok-egyének részére. 

 

Az Élelmiszer Bankkal kötött keret megállapodás értelmében heti szinten, rendszeresen van 

lehetőségünk kenyér-pékárú valamit zöldség és gyümölcs kiosztására a gondozásunkban 

lévő családoknak.  

 

Valamint a Váci Egyházmegyei Karitász illetve a Naszálytej Zrt. jóvoltából alkalmankénti 

tartós élelmiszer adományok, tejtermékek, illetve nagy mennyiségű alma kiosztására 

volt/van lehetőségünk. 

 

 



A tavalyi évben több alkalommal szerveztünk, az ellátásunkban lévő csörögi gyermekek 

részére szabadidős-prevenciós foglalkozásokat.  

 

Ilyenek voltak, a nyári szünetben játszó nap megszervezése, gyermekelőadással egybekötött-

családi napon való részvétel, valamint karácsonyváró kis ünnepség ahol a csörögi 

gyermekek is szép számmal képviseltették magukat. 

 

Idén szintén terveink között szerepel, a nyári vakáció ideje alatt, gyermekek részére 

különböző szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységeknek a megszervezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


