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Lehetőség Családoknak 2005 

Alapítvány által működtetett, 

illetve fenntartott intézmények 

Családok Átmeneti 

Otthona (40 fő) 
Családok Átmeneti 

Otthona II. (40 fő) 

Krízisközpont (6 fő) Krízisközpont (6 fő) 

2 db félutas kiléptető 

lakás 

3 db félutas 

kiléptető lakás 

Átmeneti 

Szállás I. 

Átmeneti 

Szállás II. 

2 db 

emberkereskedelmi 

félutas ház 

Jövőkép: külső férőhely 
Kríziskezelő ambulancia 



 A családok átmeneti otthonai  

 Országos befogadás 

 Teljes családokat fogadunk 

 Nagy létszámú családok fogadása 

 Ingatlankeresés 

 

 



Családok Átmeneti Otthonaiba integrált 

krízisellátások 

 Egy-egy intézmény 6 főt fogadhat 

 4 hét, ami 4 héttel meghosszabbítható 

 Teljes ellátás 

 OKIT jelzés alapján  

 Jogász, pszichológus, pedagógus 

0680 20 55 20 



 Átmeneti Szállások 

 Emberkereskedelem áldozatai 

 Nők, férfiak, teljes családok 

 3 hónap, ami 3 hónappal meghosszabbítható 

 Teljes ellátás 

 Pszichológus, pszichiáter, jogász, pedagógus 



Gyermekek átmeneti 

gondozása 
 Családok Átmeneti Otthonaiban: 

 Gyermekfejlesztések: 2 fő pszichológus, fejlesztő 

pedagógus, logopédus és mozgásfejlesztő 

 Táboroztatás – Kerecseny 

 Kisbusz (szállítás, utaztatás) 



Tanoda 
 Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek, 

krízisközpontban élő gyermekek és az átmeneti 

szálláson élő gyermekek felzárkóztatása, illetve 

oktatása 

 Az iskolában szerzett negatív élmények feldolgozása 



Szülők segítése  
 Kisház 

 Ruhaosztás 

 Munkaerő-piaci fejlesztés 

 Reintegrációs képzések (havonta, egyéni és csoportos) 

 



További szolgáltatások 

 Élelmiszerbank 

 Jótékonysági est 

 Jótékonysági bál 

 Kerecsenyi ház 

 Közös kirándulások 

 

 



Kríziskezelő ambulancia 

 Regionális lefedettség 

 Oktatás, érzékenyítés, esetek korai kezelése 

 Célcsoportok:  

 potenciális vagy tényleges áldozatok 

(emberkereskedelem, kapcsolati erőszak) 

 Jelzőrendszer tagjai 

 A jövő szociális szakemberei 

 Munkaügyi központok és az általuk elért emberek 

 

 

 



Javaslatok az átmeneti 

gondozás sikeres munkájához 

 Külső férőhelyek létrehozása 

 Több pályázat: 

Gyermekfoglalkoztatásra 

 Felnőttek érzékenyítésére 

 Szociális szakemberek megbecsült anyagi juttatásaira 

  Családok Átmeneti Otthonainak specializálódása 

 Köszönöm a volt, és jelenlegi kollégáimnak, hogy hivatásnak 

tekintik e munkát.  



Köszönöm a 

figyelmet! 
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