Anya-Gyermek Segítőotthon

Családok Átmeneti Otthona (Anyaotthon)

Nyíregyháza kertvárosi részén 1998. július 1-től, 30 férőhellyel működik Anyaotthonunk.

Ellátandó célcsoport:
- elsősorban családon belüli erőszak miatt otthonát elhagyni kényszerülő anya és gyermeke
- szociális krízis miatt otthontalanná vált anya és gyermeke
- válsághelyzetben lévő várandós anya
- szülészetről kikerült, válsághelyzetben lévő anya és gyermeke

A szolgáltatás célja:

Az átmenetileg nehéz élethelyzetbe került, lakhatás nélküli, stabil családi háttérrel nem
rendelkező, illetve családi vagy párkapcsolati erőszak elől menekülő anyák és gyermekeik
befogadása, segítségnyújtás problémáik megoldásában, számukra ellátás biztosítása.

Az otthon biztosítja a családok számára:
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-

életvitelszerű tartózkodás lehetőségét,
tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget,
textíliával, szükség esetén élelmiszerrel való ellátást,
elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, gyógyszereket,
segít a szülőnek gyermeke ellátásában,
segít a szülőnek munkahelykeresésben,
pszichológiai, jogi, fejlesztőpedagógiai szolgáltatást biztosít,
a gyermekek tanulásban való segítését biztosítja,
szabadidős programok szervezését, lebonyolítását biztosítja.

Térítési díj: Az ellátásért fizetendő havi térítési díj függ a család összjövedelmétől és a
gyermekek számától: egy gyermek esetén a jövedelem 20 % kettő, vagy több gyermek esetén
a jövedelem 25 %.
Az elhelyezés időtartama 12 hónap, amely indokolt esetben
6 hónappal meghosszabbítható.
Krízisközpont: Intézmén
yünk 2005. február 1-től Krízisközpontként működik
Célja:
A családon belüli erőszak következtében krízishelyzetbe került, és otthonából menekülni
kényszerülő, védelmet kereső nő, illetve édesanya és gyermeke befogadása.
Megelőzni a további erőszakot biztonságos és zavartalan környezet biztosításával, támogatás
és gyakorlati segítség nyújtásával.
A Krízisközpont a bántalmazott család számára alaptevékenység keretében legfeljebb nyolc hét
időtartamra:

- lakhatás, szükség esetén teljes ellátást,
- jogi, pszichológusi,
- egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást biztosít,
- küzreműködik - a család és gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a krízisellátást
szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család, az egyén helyzetének rendezésében,
otthontalanságának megszüntetésében.
Félutas ház: 2008. december 1-től működtetjük Félutas házunkat Célja: A krízisellátásból
kikerülő, olyan egyedül álló nők és gyermekes anyák számára biztosítja az újrakezdés
lehetőségét, akik a hozzátartozók közötti erőszak (párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás,
illetve a háztartáson belül a rokonok, családtagok által elkövetett erőszak) miatt eredeti
lakóhelyüket, életterüket elhagyni kényszerültek, de saját életük rendezésében már jelentős
részeredményeket értek el.
A szolgáltatás igénybevételének feltétele:
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- Önkéntes alapon, pályázat útján történik.
- A bántalmazott a krízis ellátásban, illetve a családok átmeneti otthonában való közös
munka során együttműködő legyen.
- Ügyeinek vitelében pozitív változások következzenek be.
- Pszichés sérülések feldolgozása folyamatos legyen.
- Kialakuljon határozott jövőkép.
- Munkabérből származó jövedelemmel rendelkezzen, amely hozzájárul önálló életvitelének
kialakításához.
Az ellátás időtartama: 5 év, az elhelyezés jogosultságát évente 1 alkalommal felül kell
vizsgálni.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül, EFOP-1.2.5-16 Biztos Menedék tárgyú
felhívást tett közzé, melyre a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete sikeres pályázatot nyújtott be és vissza nem térítendő támogatásban részesüolt.
Ebből a forrásból nyílt meg második Félutas házunk (Férőhelyek száma: 5 fő).
Projekt címe: Félúton - Félutas ház létrehozása Nyíregyházán
Projekt azonosítószám:
EFOP-1.2.5-16-2016-00017
A projekt összköltsége: 21.997.888 Ft
A Félutas ház Nyíregyháza külvárosi részén található két szobás összkomfortos, bútorozott, az
életvitelhez szükséges felszerelésekkel berendezett családi ház.
A projekt befejezésének ideje: 2021.12.31.
Az ingatlanok címe a családok védelme érdekében nem nyilvános.

Az intézmény telefonszáma az ellátottak védelme érdekében titkos. Jelentkezés esetén
a kliens a lakóhely szerint illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat, védőnő
felkeresése után, az ő ajánlásuk alapján kerül várólistára, vagy szabad férőhely esetén
elhelyezésre.

Telefonszám: +36/42/310-320
E-mail: anyaotthon@voroskereszt.hu
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