
Tanácsadás 
fogyatékos 
embereknek és 
családtagjaiknak
• Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
rövidítése ÓCSTGYK. A központban információkat és tanácsokat 
adunk a fogyatékos embereknek és a családtagjaiknak. 
Fogyatékos emberek például a látássérültek és a hallássérültek és 
a mozgássérültek. Fogyatékos emberek a beszédfogyatékosok és 
az értelmi fogyatékosok és az autisták is. Egyes emberek 
pszichiátriai kezelést kapnak. Ezek az emberek is fogyatékosok.

• Lehet, hogy Ön fogyatékos ember. Lehet, hogy a családjában van • Lehet, hogy Ön fogyatékos ember. Lehet, hogy a családjában van 
fogyatékos ember. Eljöhet hozzánk vagy hívhat minket telefonon. 
Munkatársaink is telefonálhatnak Önnek. Megbeszélheti a 
fogyatékossági problémáit és kérdezhet tőlünk. 

Elmondjuk Önnek a lehetőségeket. Segíthetünk az ügyek 
intézésében. Ön eljöhet a találkozókra és megismerkedhet más 
fogyatékos emberekkel és családtagjaikkal. Új találkozót is 
javasolhat. A találkozókon megismerkedhet új emberekkel és javasolhat. A találkozókon megismerkedhet új emberekkel és 
hasznos dolgokat tudhat meg.



Lehet, hogy Önnek lakás-
gondjai vannak vagy  kevés a 
pénze a számlák befizetésére. 
Esetleg kevés a pénze, hogy a gyerekeinek ételt vagy ruhát 
vagy gyógyszert vagy tanszert vegyen. Elmondjuk Önnek a 
támogatásokat és a segélyeket. 

SegítünkSegítünk a szociális támogatások és segélyek 
igénylésében. Segítünk, hogy megkaphassa a 
fogyatékossegítő és családsegítő és gyermeksegítő 
lehetőségeket. 

Segítünk Segítünk például időpontot kérni vagy eljutni az 
orvosi rendelőbe. Lehet, hogy az Ön gyereke nehezen tanul. 
Információkat adunk az iskolai vagy tanfolyami problémák 
megoldásához. 
Lehet, hogy Ön a fogyatékossága miatt nehezen talál 
munkát. Segítünk a munkalehetőségek keresésében. 
Információkat adunk az akadálymentes közlekedési és spor-Információkat adunk az akadálymentes közlekedési és spor-
tolási és kulturális és szabadidős és egyházi lehetőségekről.

Lehet, hogy rosszul bánnak Önnel a fogyatékossága miatt. 
Joga van egy dologhoz de nem kapja meg. Elmondhatja 
nekünk a problémáját.

Egyes segédeszközök sok pénzbe kerülhetnek. Segítünk a 
segédeszközök kikölcsönzésében. Információkat adunk 
például a beszédjavításról és a vak embereknek a Braille-írás 
megtanulásáról és a siketeknek a jeltolmácsokról.
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Információkkal segítünk a 
fogyatékos embereknek és 
családoknak és gyerekeknek a 
következő dolgokban:

Információkat adunk a lehetőségekről és a segélyekről és a Információkat adunk a lehetőségekről és a segélyekről és a 
támogatásokról és a hivatalos helyekről az Ön környékén. 
Ezeken a helyeken további segítséget kaphat. 

Segítünk a fogyatékossági és családsegítő szakemberek 
keresésében az Ön környékén.

Információt adunk a segédeszközök megvásárlásáról 
és más lehetőségekről.

Tanácsokat adunk, hogy Ön és a családja kevés Tanácsokat adunk, hogy Ön és a családja kevés 
segítséggel önállóan oldhassa meg a napi problémákat 
például a háztartásban.

Segítünk Önnek fogyatékosként a munkakeresésben.

Csoportokat szervezhetünk fogyatékos embereknek és 
családtagoknak. Ön is lehet csoporttag.
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Igazolnia kell a jogosultságát 
tanácsadásunkra és a lehetőségekre.  
Elegendő egyféle dokumentum a 
jogosultság igazolásához 
A fogyatékosságát és a jogosultságát 
a következőkkel igazolhatja:
fogyatékossági támogatás folyósításáról szóló 
Magyar Államkincstár által kiadott határozattal vagyMagyar Államkincstár által kiadott határozattal vagy

a rehabilitációs hatóság által kiadott szakhatósági 
állásfoglalás OOSZI/ ORSZI/ NRSZH/RSZSZ 
szakvéleménnyel vagy

bármely más, a magyar jogszabályok szerinti 
jogkörben eljáró hatóság által kiadott igazolással 
vagy annak tekinthető okirattal.

4.
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 

1035 Budapest, Váradi u. 9-11 Tel.: 06-1- 250-1964    E-mail: cstan.info@kszki.obuda.hu 


