
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

_ _::.__--=.· számú előterjesztés 

az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Haraszti István, az Anyaoltalmazó Alapítvány (1201 Budapest, Török Flóris u. 228., a 
továbbiakban: Alapítvány) titkára támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Az 
Alapítvány célja az önhibáján kívül krízishelyzetbe került anyáknak és gyermekeiknek történő 
szakmai segítségnyújtás. 

Az Alapítvány által fenntartott Családok Átmeneti Otthona országos szintű ellátást nyújt, tehát az 
ország bármely pontjáról érkező rászoruló édesanya, édesapa és gyermek kaphat elhelyezést az 
1201 Budapest, Török Flóris u. 228. és a 257. szám alatti Családok Átmeneti Otthonában (a 
továbbiakban: Otthon). 
Az Otthonban a tartózkodási idő legfeljebb 12 hónap, mely egy alkalommal maximum 6 hónappal 
meghosszabbítható. 

Az Otthon a megnyitás óta 1849 anyának és 3578 gyermeknek nyújtott speciális ellátást. Az elmúlt 

évben 96 anya, 23 apa és 226 gyermek kapott átmeneti szállást. 
2013-ban a Budapest X. kerületi lakosok közül l fő anya és 2 gyermek összesen 202 napot töltött 
el az Alapítvány Családok Átmeneti Otthonában. Az ellátásukra az Alapítvány 469 650 Ft összeget 
fordított. 
Az Alapítvány titkára kéri, hogy az Önkormányzat támogassa az Alapítvány működését, illetve 
felajánlja ellátási szerződés megkötését. 

II. Hatásvizsgálat 

A Kőbányai Önkormányzatnak 2007-2011 között volt ellátási szerződése az Alapítvánnyal, amely 
a határozott idő lejárta után nem került meghosszabbításra. 

Az Alapítvány beszámolóiból egyértelműen kiderült, hogy a szerződés időtartama alatt Budapest 
X. kerületi lakcímmel rendelkező személy ellátására nem került sor. Az ellátás hiánya azzal volt 
magyarázható, hogy a kerületi lakosoknak túl messze volt a XX. kerületi Otthon (a gyermekek 
általában kőbányai oktatási-nevelési intézménybe jártak), valamint hogy az Alapítvány csak az 
anya-gyermek együttes elhelyezését vállalta. 



A Gyvt. 94. § (3) bekezdés c) pontja alapján az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi 

önkormányzat, amelynek területén harmincezernél több állandó lakos él családok átmeneti 
otthonát köteles működtetni. 

A fenti feladat ellátása érdekében az Önkormányzat 2005. december 22-én kötött először 5 év 

határozott időtartam ra ellátási szerződést a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal ( 1173 
Budapest, Pesti út 237.), majd 2010-ben egy újabb határozott idejű szerződés keretében a "RÉS" 
Alapítvány továbbra is vállalta a Kőbánya illetékességi területén állandó bejelentett lakcímmel 
rendelkező hét, átlagosan négytagú otthontalanná vált család ellátását. 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a fenti szerződés alapján ellátja a jogszabályban előírt 
kötelező feladatát, így nem javasolom az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal történő ellátási szerződés 
megkötését, sem az Alapítvány egyéb támogatását. 

III. V égrehajtás feltételei 

A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXlX. 
törvény 41. § (9) bekezdése és 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

A Gyvt. 97. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete az ellátási 
szerződés megkötésének, a szerződés módosításának, illetve megszüntetésének jogát nem 
ruházhatja át. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. április " i\ " 

Weeber Tibor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . ./2014. (IV. 17.) határozata 
az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelméről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Anyaoltalmazó 
Alapítvány (1201 Budapest, Török Flóris u. 228.) támogatási kérelmét elutasítja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
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Tárgy: Támogatás iránti kérelem 

Köszön~ük Önt az Anyaoltalmazó Alapítvány nevében. Engedje meg, hogy röviden bemutassuk 
családos otthonaink működését és tevékenységét. 

Az Anyaoltalmazó Alapítvány célkitűzésének megfelelően az önhibáján kívül krízishelyzetbe került 
anyáknak, és gyermekeiknek nyújt szakmai segítséget. 

Intézményünk országos szintű, és szolgáltatásait bárhonnan érkező rászorulék igénybe vehetik. 
A Családok Átmeneti Otthonai 1201 Budapest, Török Flóris u. 228. és 1201 Budapest, Török Flóris u. 
257. sz. alatt fogadják az édesanyákat, édesapákat és gyermekeiket. 
Az Otthonban tartózkodás ideje- figyelembe véve a Gyermekvédelmi Törvény rendelkezéseit- 12 + 
6 hónap. 

Az Anyaoltalmazó Alapítvány- közhaszn ú szervezet- Családok Átmeneti Otthonai 1992 ill. 1997 óta 
biztosítanak gondozottaiknak 

speciális krízis-intervenciós ellátást, 
maghatározott időtartamra átmeneti jellegű elhelyezést, 
szociális munkások közreműködésével optimális problémakezelést, az oltalmazottak 
esélyegyenlőtlenségének megszüntetését, 
sikeres rehabilitációjuk megvalósítását, 
a család átmeneti szétszakadása esetén a kiskorú gyermekek állami gondozásba vételének 
megakadályozását, 
az anyáknak és gyermekeiknek szociális, pedagógiai, pszichológiai, jogi segítséget, 
életvezetési tanácsadást, érdekvédelmet nyújtson. 

Otthonaink megnyitása óta 1849 anyának és 3578 gyermeknek nyújtottunk speciális ellátást. 
Az elmúlt évben 96 anya 23 apa és 226 gyermek kapott átmeneti szállást, segítséget, l fő átlagosan 
98 napot tartózkodott az anyaotthonunkban. 
2013. évben a kijutási lehetőségével élve 52 család hagyta el intézményünket 



.'/' Anyaoltalmazó Alapítványnál mcnedéket kérő gondozottak hajléktalanná válásának 20 !3. évben is 
számtalan oka volt, minden család különböző élettörténetet tudott maga mögött. Személyiségüktöl 
ftiggően másként dolgozzák fel az öket ért traumákat, más-más mentális és pszichés állapotban 
kerülnek intézményünkbe. Ezért olyan térítésmentes szolgáltatásokat, személyre szóló gondozást 
valósítunk meg, mely nélkülözhetetlen feltétele sorsuk rendezéséhez. 

Segítséget nyújtunk: 

az elveszett vagy nem is igényelt iratokat, dokumentumokat pótlásában, 

önkormányzati szociális ellátások kérelmének igénylésében, 

családtámogatási és anyasági ellátások igénylésében, 

a leendő otthon és egyéb kijutási lehetőségek feltérképezésében. 

Fontosnak tartjuk, az anyaotthonainkban élő gyermekek az alapellátás állami keretein (óvoda, 
iskola) túl továbbra is hozzájuthassanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek harmonikus 
fejlődésük szempontjából meghatározók. 

Szo lgáltatásaink: 

Egészségügyi szolgáltatást nyújtunk: A csecsemők, és kisgyermekek egészségét védőnőnk 
felügyeli, aki hetente egyszer jön ki Otthonunkba. 

Jogi képviseletet biztosítunk: Dr. Cséplő Beatrix vezette, hetenként egyszeri jogtanácsosi 
segítség lehetőséget biztosít a jogi útvesztőkben való eligazodásban, válóperek, gyermek 
elhelyezési perek beadásában, lakáskiürítések, vagyonmegosztások foganatosításában. 

Pszichológiai tanácsadást nyújtunk: intézmény főfoglalkozású pszichológusa V amyaczky 
Hedvig felnőtteknek és gyermekeknek nyújt segítséget. Leggyakrabban gyermeknevelési 
problémákkal, életvezetési nehézségekkel keresik meg ill. a családon belüli erőszak okozta 
traumák feldolgozásához kémek tőle segítséget. 

Munkaerőpiaci tanácsadás: Otthonunk 2 munkatársa tart hetente l alkalommal munkaerő 
piaci csoportfoglalkozást édesanyáink számára, akik nagy örömmel fogadták az ötletet. Itt 
nagyon széles témát ölelnek fel, hiszen onnantól kezdve, hogy hogyan öltözzünk fel egy 
állásinterjúra, vagy hogyan írjunk meg egy önéletrajzot, nagy szemléletváltozáson mennek át 
lakóink. Reméljük, ez nagyban segíti majd elhelyezkedési esélyeiket. 

Főzőtanfolyam: Lakóink, bár önellátó életet élnek az otthonban, szívesen veszik 
szakembereink segítségét a mindennapi életvezetéssei kapcsolatban is, hiszen sok anya 
hátrányos családi helyzete miatt családjában az ehhez szükséges alapvető készségeket nem 
sajátíthatta el. 
A nagyobb részt alacsonyan iskolázott anyák csak kevés jövedelmet biztosító munkához 
jutnak, gyakran okoz gondot számukra, hogy kevés jövedelmükből is megfelelő ellátást 
biztosítsanak, mert maguk és gyermekeik eltartásához takarékos életmódra kényszerülnek · 
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/Ik munkatársunk ezért havi rendsz. erséggel főzőtanfolyamot szervezett az anyák 
/számára, ahol megtanulhatják az olcsóbb. de egészséges ételek elkészítését. A főzés közben 

/ oldott hangulatú beszélgetéseken több kérdés is felvetődött az egészséges életmóddal 
/ kapcsolatban, melyeket kollegáink az anyákkal közösen beszéltek meg. Az így szerzett új 

tapasztalatok, tudás a gyermekeknek is átadható. 

Beszélgető kört szerveztünk: ahol a két épületünkben lakó anyukák megoszthatták egymással 
tapasztalataikat. A hetenként megtartott prograrnon a kellemes hangulat megteremtése (tea, 
sütemény) nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az anyák feloldódjanak, őszintén beszélni 
tudjanak problémáikróL A Beszélgető kör témái: a beilleszkedés és konfliktuskezelés kérdései, a 
gyermekekkel való bánásmód, az ünnepi készülödések fontossága, az aktuális problémák 
megbeszélése, a családi kapcsolatok ápolása, a férfi-női viszony és a barátságok kérdései. 

Közösségi szórakozás: Másik közösségépítő programunk október óta havi l alkalommal kerül 
megrendezésre. Mind az anyák, és mind a gyermekek részt vehetnek ezen a mulatságon, amely a 
jólét érzését kelti a családokban, csökkenti a stresszt, szorongást, illetve azt a fájdalmat, amit 
átéltek akár a bántalmazás, vagy a nehéz élethelyzet miatt. A csoportos közös ének, tánc, 
mulatság keretében kicsit kikapcsolódhatnak, szórakozhatnak. Erős közösségépítő szerepet tölt 
be ez a program, nagyon kedvelik, és várják. 

Az időszakos programjaink: farsangi, húsvéti mulatság, anyák napi rendezvény, gyermeknapi 
műsor és ajándékosztás, napközis és nyári táborok, Mikulás és karácsonyi ünnepség, a 
névnapok, születésnapok méltó megünneplése mind segítenek feledtetni az otthagyott brutalitást 
és erőszakot. Külső programjaink, családi kirándulások szervezése által, nemcsak látókörük, 
praktikus életismereteik, készségeik szélesednek, de egyéb társas helyzeteket is elsajátíthatnak, 
megtanulhatnak (utcai közlekedés). Ebben az évben gyerekeink Zánkán, Jásdon és 
Szigetmonostoron voltak táborban, melyet kisebb létszámban több turnusban szerveztünk. 

Szerdánként élelmiszer adományosztást tartunk: a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel 
együttműködve a kapott élelmiszereket osztjuk a családoknak 

Csütörtökönként ruha adományosztás: partnereinktől, ill. a lakosságtól adományba kapott 
divatos ruhanemükből válogathattak klienseink saját maguk és gyermekeik számára 

Otthonainkat és szolgáltatásainkat alapvetően a normatív állami támogatás terhére működtetjük, 
azonban a jelen költségvetési törvény szerint a 2014. évben az ellátás biztosítására fordítható normatív 
támogatás összege nem változott. Az elmúlt években tapasztalt ll %-os csökkenés mellett az 
intézmények fenntartási költségei a kétszeresükre növekedtek, így ez a helyzet az átmeneti otthonok 
jelentős részének bezárását eredményezheti, melynek következtében családok tömegei fognak rövid 
időn belül ellátás nélkül maradni országszerte. 
Megalakulásunk óta a Magyar Államkincstártól kapunk a működésünkhöz állami normatívát, mely a 
működési költségünk alig 70%-át teszi ki. 

Kérjük Önöket, amennyiben a pénzügyi helyzetük lehetővé teszi, támogassák alapítványunkat. 
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j 6 talásul elmondhatj uk, hogy a 2013-as évben intézményünk hatása a helyi társadalomra, 
Aális ellátásokra nemcsak abban mutatkozott meg, hogy - a legtöbb esetben - sikeresen együtt 

tudtunk működni a kliensek lakóhely szerinti illetékes önkormányzatával, családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálatával, hanem abban is, hogy állandó kapcsolatot tartottunk, aktív jelzőrendszert 
alakítottunk ki a kórházakkal, oktatási és nevelési intézményekkel, közintézményekkel, civil 
szervezetek munkatársaival. 

A Gyermekvédelmi törvény 97§ l bekezdése szerint: "Az e törvényben meghatározott személyes 
gondoskodást nyújtó ellátást vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását a , 
valamint az állami szerv nem állami szervvel kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja" 

Az Önök Önkormányzata ellátási kötelezettségét kiválthatja, ha gyermekvédelmi fenntartóval ellátási 
szerződést köt például Velünk. Ennek értelmében szabad férőhelyeink fúggvényében azonnali 
elhelyezést biztosítunk Budapest X. kerületből érkezett anyáknak és gyermekeiknek krízishelyzet 
esetén (pl.: családon belüli erőszak, tűzkár, hirtelen lakhatási probléma megoldatlansága stb.) térítés 
ellenében, így Önök eleget tudnak tenni törvényi kötelezettségüknek. 

A Családok Átmeneti Otthonai működésével kapcsolatosan, bármilyen jellegű kérdésére készséggel 
válaszolunk, ha érdeklődésüket felkeltettük, szívesen látjuk Önöket személyesen is. 

Őszintén reméljük, hogy együttműködésünk a jövőben is hasznos lesz és a rászorulókjavát szolgálja. 
V árj uk kedvező válaszukat és támogatásukat. 

Bankszámlaszámunk: Kereskedelmei & Hitel Bank 10200830-32315822-00000000 
Segítséget nyújthat az is, ha a személyi jövedelemadó l %-ának felajánlását is támogatják 
hatókörükben: 
Adószámunk: 18043482-1-43 

Megértő, segítő közreműködésüket előre is köszönjük! 

Budapest, 2014. február 15. 
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intézményvezető 

Haraszti IStván 
titkár 


