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Ügyiratszám: Kp/13878-3/2014/XII. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata első ízben 2008. augusztustól 5 év 
meghatározott időre Együttműködési megállapodást kötött a kiemelkedően közhasznú 
szervezetnek minősített Sorsunk és Jövőnk Alapítvánnyal 1 db önkormányzati tulajdonú 
komfortos bérlakás használati jogának átadásáról. A megállapodás tárgya a családon belüli 
erőszak áldozatainak, a krízisből kikerülő családok/egyedül álló nők lakhatási problémájának 
kezelése.   
 

Az együttműködési megállapodás lejártával Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata a 207/2013. (VIII.26.) számú határozatban döntött arról, hogy a bántalmazott, 
menekült családok 3 lépcsős reintegrációs modellprogramjával egyetért és a modellprogram 
bővítése kapcsán 1 db önkormányzati lakás használati jogának átadásával 2013. 
szeptembertől 5 éves időtartamra ismét hozzájárul a Félutas Kiléptető Házak 
Modellprogramhoz.   
 
Az Alapítvány Elnöke, kérésünkre 2014. április 03. napján megküldte a szakmai beszámolót, 
amiben röviden bemutatta a programot és a megújított együttműködési megállapodást 
követően a program keretében a Budapest IX. ker. Liliom u. 54. III. em. 28. szám alatti 
lakásban élő családot.    
 
A beszámolót a jelen előterjesztésemhez mellékelem.  
 
 
 
 
Budapest, 2014. április 4.    
 
 

Formanek Gyula s.k. 
   alpolgármester 
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 BESZÁMOLÓ A FÉLUTAS HÁZAK MODELLPROGRAMRÓL 

2014 

 

I. A Félutas Házak Programról röviden 

II. A programba résztvevő család 

 

I. A Félutas Házak Programról röviden 

 

A Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány Félutas Házak 

Modellprogramjának célcsoportja a családon belüli erőszakot elszenvedett nők és gyermekek. 

A program célja olyan tartós megoldás keresése, amely végérvényesen biztosítja az önálló 

életet a programban résztvevő bántalmazott személyeknek/családoknak, valamint esélyt ad 

arra, hogy a későbbiek során ne kelljen igénybe venni más szociális és egyéb szolgáltatásokat. 

A tervszerűen felépített program egymásra épülő, a programban résztvevőre 

fokozatosan egyre nagyobb anyagi terhet rakó lépcsőfokai összesen – maximum – öt év 

időtartamot ölelnek fel. A programban való részvétel előfeltétele egy már megkezdett 

szociális munka a krízisellátásban és a gyermekjóléti alapellátásban (családok átmeneti 

otthona, anyaotthon). A program egyes lépcsőfokainak időtartama változó lehet, hosszuk több 

tényezőtől, de alapvetően a programban résztvevő család problémamegoldó képességétől 

függ. Az egymástól jól elkülöníthető szakaszok a következők: 

- Első szakasz: erős intézményi támogatással szoros családgondozás. Célja a 

programban résztvevő család intézményen kívüli életének elősegítése, rövidtávú célok 

megvalósítása, hosszú távúak kitűzése. A kliens részéről folyamatos munka erőpiaci aktivitás, 

a rezsiköltségek vállalása, elő takarékosság folytatása. 

- Második szakasz: a kliens felelősségének erősítése, az előzőnél önállóbb életvitel 

kialakítása érdekében csökkenő segítségnyújtás a családgondozó részéről. Távlati tervek 



realitásának feltérképezése. Az önállósággal járó növekvő felelősségérzet megerősítése 

érdekében emelkedő kiadások (térítési díj/lakbér bevonása). 
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- Harmadik szakasz: célja a család teljes körű egyéni felelősségének elérése „rejtett” 

szakmai felügyelettel. A programból kilépés előkészítése, hosszú távú tervek megvalósítása, 

kilépés utáni feladatok elindítása. 

A programban részt vevő szakemberek: a bántalmazottakat kigondozó családok 

átmeneti otthona vezetője felel a szakmai team munkájáért, amiben családgondozó, jogász és 

pszichológus dolgozik, munkájukat szupervízió segíti. 

 

II. A program megvalósítása a zuglói  Segítő kéz Családok Átmeneti Otthona keretén belül 

történt: 

 
F.-né K. Katalin valamint gyermekei 

fiatalkorú F. Attila    

kiskorú F. Nikolett  

kiskorú K. Nikolasz 

kiskorú K. Noel 

2013. szeptemberben költöztek be a bántalmazott családok részére fenntartott, Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által biztosított kiléptető lakásba. 

 

A család az SOS Krízis Alapítvány Családok Átmeneti Otthonának intézményében lakott. 

2012. októberben, családon belüli erőszak miatt az intézmény krízisellátásába kerültek, majd 

hosszabb távú elhelyezést kaptak a családok átmeneti otthona intézményi részében. Az 

alapítvány kollégái az édesanya együttműködése és életvitele miatt javasolták a kiléptető 

rendszerbe történő pályázat benyújtására. 

Két benyújtott pályázat alapján F.-né K. Katalin és gyermekei kapták meg a hosszú távú 

kiléptető lakásban történő lakhatást. 

 

A péceli gyermekjóléti szolgálat segítségével menekült el akkori bántalmazó élettársától. A 

bántalmazót előzetes letartóztatásba helyezte a Péceli Rendőrkapitányság családon belüli 

erőszak miatt. A család szociális támogatás mellett jogi és mentálhigiénés segítségben is 

részesült, a gyermekek az Eszter Ambulancia pszichológusi segítségét is igénybe vették. 



Az édesanya első házassága válással végződött, a két nagyobb gyermekkel nem tartja az 

édesapa a kapcsolatot. Két kisebb gyermeke élettársi kapcsolatból született. Az élettárs a 

kezdetektől fogva Katalint, saját gyermekeit és a házasságból született két gyermeket is 

bántalmazta. Nikolettnél felmerült a szexuális abúzus gyanúja is, melynek bizonyítása  
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folyamatban van. Az élettárs ellen kiskorú veszélyeztetése, bántalmazás és gyermekkel 

szembeni szexuális abúzus eljárás van folyamatban. Előre láthatólag 10-15 év börtönbüntetést 

szabnak ki rá. 

 

Előzetesen a családok átmeneti otthona intézményében való lakhatás alatt semmilyen 

probléma nem merült fel a családdal, maximálisan együttműködőek voltak. Katalin 

bölcsödébe helyezte el két kisebb gyermekét, majd sikerült 6 órás bejelentett munkát találnia. 

Munkahelye támogatta a gyermekeit egyedül nevelő édesanyát. 

 

A kiléptető lakásba való beköltözése óta a kisebb gyermekeket sikeresen átíratta a kerületi 

bölcsődébe, mivel nagy problémát jelentett az édesanyának, hogy a Ferencvárostól távol eső 

kerületbe kellett hordania gyermekeit. Munkahelye változatlan maradt. 

A családgondozóval való együttműködésnél kiemelt hangsúlyt kap a munkahely megtartása 

és az anyagi stabilizáció biztosítása. 

A kiléptető program részeként Katalin minden hónapban fix elő takarékosságot vállalt, mely 

biztosítja a későbbi lakhatás megoldását. 

Élettársa ellen folytatódik az ügyészségi nyomozás, előreláthatólag 2014-ben hoznak ítéletet. 

Katalin rendszeresen fizeti a közüzemi számlákat, a lakóközösségbe könnyen beilleszkedett. 

A családgondozásban mindenekelőtt az önálló élet megvalósítására fókuszálunk. Az 

esetmunka, annak szakmai kontrollja, valamint a pszichológiai és jogi segítség is mindenek 

előtt ezt támogatja. Alapítványunk második éve egy TAMOP-os pályázati keretből plusz 

segítséget tud nyújtani a hátrányban élőknek, köztük a bántalmazott családoknak. A lehetőség 

nagyon sokrétű – elsősorban mentális - segítséget jelent, amelybe a családot is bevontuk.  
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