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Írta:  
ESÉLY 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 
  
Mindenki életében lehetnek olyan időszakok, amikor nem képes egyedül megbirkózni gondjaival, 

problémáival. Ha megtisztel bizalmával és felkeres minket, közösen végiggondolhatjuk,  mi  okozza   
problémáit és  mit  lehet tenni megoldásuk érdekében. 

Az  Esély  Közösségfejlesztő  és  Családsegítő  Szolgálat Erzsébetváros lakosainak nyújt segítő 
szolgáltatásokat. 

 
• Mivel fordulhat hozzánk? 
Bármilyen egyéni és családi, szociális vagy lelki hátterű probléma esetén. Például, ha: 
- felvilágosításra, tájékoztatásra van szüksége, 
- életvezetési nehézségekkel küszködik, 
- lelki természetű problémái vannak, 
- családi kapcsolatain szeretne javítani, 
- gyereknevelési gondjai adódnak, 
- elakad hivatalos ügyeinek intézésében, 
- beiskolázási, pályaválasztási tanácsra van szüksége, 
- lakással, lakhatással kapcsolatos gondjai vannak, 
- munkát keres, az elhelyezkedéshez kér segítséget,  
-     jogsegélyre, jogi tanácsokra van szüksége, 
 
• Kik dolgoznak szolgálatunknál? 
Különböző végzettségű segítő szakemberek: 
-    szociális munkások, 
- pszichológusok,  
-    jogászok, 
- pedagógusok. 
 
• Milyen formában segítünk? 
- információnyújtással, tájékoztatással, 
- tanácsadással, 
- szociális ügyintézéssel, 
- érdekképviselettel. 
 
• Szolgáltatásaink 
Lakhatással, lakáskarbantartással kapcsolatos problémák, társasházak vitás kérdéseivel kapcsolatos 

tanácsadás. 
 
Adósságkezelési tanácsadás: munkatársaink segítenek a díjhátralék rendezésében és az 

ügyintézésben. Segítenek végiggondolni a lakhatási költségek csökkentésének lehetőségeit. 
  
Pályaválasztási tanácsadás. 
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Családsegítés videós módszerrel: a videófilm eszközével segíti a gyerekes családokat 
konfliktusmegoldó képességük javításában. 

 
Pszichológiai tanácsadás. 
Családterápia: ha a probléma a család egy vagy több tagját érinti, de a változáshoz az egész család 

bevonása szükséges. 
 
Jogsegélyszolgálat: jogi tanácsadás és érdekképviselet jogsérelmek esetén. 
 
Kineziológia: lelki hátterű problémák felderítése és oldása. 
 
•  Klubok, önsegítő csoportok 
A résztvevők azonos céljaikkal, problémáikkal egymásra találhatnak és segíthetik is egymást. 
 
Egészség klub: neves orvosok, természetgyógyászok, pszichológusok előadásai alapján 

ismerkedhetnek meg az egészséges életmóddal, az egészség megőrzésével, a leggyakoribb betegségek 
házi kezelésével. 

 
Baba-mama klub: amíg a babák játszanak, addig az anyukák részt vesznek egy alakformáló női 

tornán és beszélgethetnek gyermeknevelési, családi, életvezetési problémákról és egyéb javasolt 
témákról. 

 
Gyermek-játszóház: kézműves foglalkozások és készségfejlesztő játékok. 
 
Családsegítők Baráti Köre: mindazon kerületi lakosok számára, akiknek aktuális problémájuk 

ugyan nincs, de szívesen jönnek össze egy jó kis beszélgetésre, közös programokra. 
 
Fiatal nyugdíjasok klubja: betegség miatt leszázalékoltak önsegítő csoportja. 
 
Álláskeresők klubja: mindenkinek, akinek munkakereséssel kapcsolatos kérdései vannak, szeretne 

elhelyezkedni vagy állást változtatni és többet tudni a képzési lehetőségekről. 
  
Az intézményt a VII. kerületi Önkormányzat tartja fenn, minden szolgáltatása ingyenes. 
Nem csak kéréseivel, hanem segítő szándékával is megkereshet minket. Örömmel fogadjuk 

javaslatait, hasznos ötleteit, szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit és várjuk a segíteni akaró 
kerületi lakosok jelentkezését. 

  
Esély Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat 
Budapest, VII. kerület, Dózsa György út 70. 
Telefon: 322-0272; fax: 322-8853 
Nyitvatartási idő:    
Hétfő-Kedd-Csütörtök: 10-18 
Szerda:   14-18 
Péntek: álláskereső   9-12 


