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Tájékoztató a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény  

menekültek ellátásával kapcsolatos tevékenységéről  
 
 
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény az ukrajnai háború február végi kitörése óta 
nyomon követi a történéseket és folyamatosan tájékozódik az aktuális menekültügyi helyzetről. 
Március elejétől kezdve az Intézmény összes dolgozója azon munkálkodik, hogy az ezzel a helyzettel 
járó pluszfeladatokat megfelelően képesek legyenek ellátni. A különböző feladatokra különböző 
szakmai egységeinkből kerültek ki a kapcsolattartók, Intézményünk aktívan bekapcsolódott a 
járásban elszállásolt családok ellátásába. 
Az Intézmény az összes helyi civil-, egyházi-, önkormányzati- és állami fenntartású intézménnyel 
kapcsolatban van; hogy az ide érkező családoknak megfelelő segítségnyújtást tudjon biztosítani. 
Intézményünk által adománygyűjtés került meghirdetésre, ahol tartósélelmiszeren kívül, az 
általános higiénés kellékek és babaápolási felszerelések gyűjtése volt a fő szempont. Az 
adományokat március végéig Intézményünk épületén kívül a városban két gyűjtőponton fogadták: 
a Dunaparti Művelődési Házban és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban. Az adományokat a VSZ 
által biztosított raktárhelyiségben tudjuk tárolni és, ha szükséges onnan átadni a rászoruló családok 
számára. Jelenleg adományokat csak egyedi igények alapján tudunk fogadni. Szentendrén városi 
szinten Intézményünk került kijelölésre az adományokkal kapcsolatos teendőkre. 
Intézményünk a Gyermekvédelmi törvény, a Szociális törvény, a végrehajtási rendeletek és 
miniszteri módszertani útmutatók alapján látja el a menekültekkel kapcsolatos teendőket.  
 
Fontosabb tudnivalók a menekülteket befogadó magánszemélyeknek 

 Amennyiben magánszemélyek fogadnak be menekülőket, abban az esetben az ellátásukban nyújtott 

anyagi és egyéb vállalások a magánszemélyt terhelik. Az Önkormányzat és a Védelmi Bizottság azon 

szállásadókkal köthet támogatási szerződést, akik minimum húsz fő felett vállalják a családok 

elszállásolását. 

 Amennyiben a saját lakókörnyezetében bárminemű problémát tapasztalnak a háború elől 

menekülőkkel kapcsolatban, kérdéseikkel forduljanak a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Intézmény munkatársaihoz. 

 Intézményünk a háború elől menekülő személyek, családok számára az ellátásokhoz való hozzáférést 

ugyanúgy biztosítja, mint a magyar állampolgárok részére. 

 
Az intézmény feladatai a menekültellátásban: 
Elsősorban tájékoztatásnyújtási és koordinálási kötelezettséget teljesít Intézményünk magyar és 
angol nyelven: 

 Adománygyűjtés, adományok kiosztása; 

 Ügyintézésben segítségnyújtás, 

 Az ellátásokhoz való hozzájutáshoz közvetítés, 



 A veszélyeztetésnek kitett gyermekek helyzetének feltérképezése, 

 Felnőtt kísérő nélküli kiskorúak esetében azonnali intézkedés megindítása, 

 Az Intézményben működő speciális szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése (például: 

pszichológus, jogász, mediátor, családkonzultáció, fejlesztőpedagógus), 

 Folyamatos kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal (óvoda, iskola, rendőrség, védőnők, 

orvosok, civil szervezetek, egyházak), 

 A háború elől menekülő személyek elhelyezésének biztosítása érdekében együttműködés a 

helyi Védelmi Bizottsággal és a helyi Önkormányzattal, 

 A jogszabályoknak megfelelő nyilvántartás vezetése, 

 Az oktatási intézményekben jelenlévő kollegáink az iskolát, óvodát megkezdő gyerekeket 

segítik a beilleszkedésben. 

Az intézmény szolgáltatásai a menekültellátásban: 
 Intézményünk koordinálja a települési szintű adománygyűjtést, előzetes egyeztetés alapján tudunk 

a rendelkezésre álló készletből támogatást nyújtani a rászorulók részére. 

 
Elérhetőség: 

 Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény, info@dunakanyari.hu, 

06-26-312-605, 06-20-278-3734 
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