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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére 

 
Tárgy:  Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2015. 

évi szakmai munkájáról 
 
Előterjesztő:   Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:   Urbán Erika, Sorsunk és Jövőnk Alapítvány, elnök 

Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 

     

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2016. május 18. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  Normatív 

  Hatósági 

 X Egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

Igen X 

Nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a családon belüli erőszak 

áldozatainak, a krízisből kikerülő családok/egyedül álló nők lakhatási problémájának 

kezelésére együttműködési megállapodást kötött a Sorsunk és Jövőnk Alapítvánnyal. 

 
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 másodszor is 

hozzájárul a Félutas Kiléptető Házak Modellprogramhoz.   

 

Alapítvány elsődlegesen önkormányzatokkal kötött ellátási szerződések révén gondoskodik 

a kiléptető lakás működtetéséről. 

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálathoz három Családok Átmeneti Otthona is tartozik 

Budapest területén, illetve annak vonzáskörzetében lévő településeken.  

 

Az alapítvány fő célja, olyan tartós megoldás keresése, amely biztosítja az önálló életet a 

programban résztvevő bántalmazott családok, személyek számára. Tevékenységük 

legfontosabb alapelve a másodlagos prevenció. A szociális munka eszközeivel 

hozzájárulnak a gyermeki jogok érvényesítéséhez, veszélyeztetésük megszüntetéséhez, és a 

gyermekek biztonságához, korának és fejlődési szükségletének megfelelő gondozáshoz.   

 

Az Alapítvány Elnöke megküldte a szakmai beszámolót, amiben bemutatja a szakmai 

programot és az együttműködési megállapodás keretében támogatott családdal végzett 

munkát.  

 

A részletes beszámoló a Humánszolgáltatási Irodán megtekinthető.   

 

Budapest, 2016. május 6. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 


